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Bakgrund: I dagens informations- och kunskapssamhälle har kunskapen fått allt större betydelse, vilket har stärkt 
individens ställning gentemot andra produktionsfaktorer. Dagens unga generation, som är uppvuxen i detta nya 
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att ta hänsyn till de nya krav som finns på arbetsmarknaden och ett sätt att tillgodose dessa är för företaget att 
erbjuda kompetensutveckling i form av traineeprogram. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur deltagandet i ett traineeprogram påverkar individens vilja att 
stanna kvar i ett företag efter avslutat program samt vilka effekter deltagandet får för relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 
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prioriterar sin egen utveckling framför lojalitet gentemot företaget, vilket innebär att organisationen måste 
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1. Inledning 
 
 

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till det problem som vår 
undersökning behandlar. Därefter förs en diskussion kring problemet som 
mynnar ut i uppsatsens syfte, följt av relaterade frågeställningar. 
 

 

1.1 Bakgrund 

 
Omvärlden förändras allt snabbare med nya krav, förutsättningar och 
drivkrafter till följd (Lundblad, 2000). Under 1900-talet har samhället 
genomgått stor omvandling, från att ha varit ett industrisamhälle har 
Sverige blivit ett informations- och kunskapssamhälle (Fürth et al, 2002). 
Vid 1900-talets slut växte nya möjligheter till informationsöverföring fram. 
Telekommunikationer byggdes ut, datorer spreds såväl som ökade i 
kapacitet och därtill vidgades kunskapsbasen. (Lundblad, 2000) Det har 
medfört att det har blivit möjligt att utnyttja kunskap och information mer 
intensivt och i större omfattning än tidigare, såväl i produktion som i 
konsumtion (Schön, 2000).  
 
Kunskap har alltid haft stor betydelse bland produktionsfaktorerna, men 
råvaror, maskiner och kapital har ändå ansetts viktigare. I och med 
informationssamhällets intåg har kunskapen dock fått allt större betydelse 
och samhället har gått allt tydligare mot att bli kunskapsbaserat. (Lundblad, 
2000) Drucker (1993) går så långt att han hävdar att i den nya ekonomi 
som växer fram är kunskap inte en resurs bland övriga traditionella 
resurser, utan den enda meningsfulla resursen. 
 
Den ökade betydelsen av kunskap har placerat individen i fokus i större 
utsträckning än tidigare. I det nya samhället fordras dessutom nya idéer, 
flexibilitet och ett ständigt lärande, vilket ytterligare stärker 
individualiseringen. (Lundblad, 2000) Från att ha varit ett verktyg bland 
andra i produktionsprocessen, har den individuella arbetaren kommit att 
representera ett kapital som anses svårare att byta ut och som företag 
önskar utnyttja under längre tid (Schön, 2000). Förändringen har även 
medfört att kunskapsmängden växer i allt snabbare takt (SOU, 1998:77) 
och att tillämpad kunskap ständigt måste förnyas (Lundblad, 2000). 
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Företagen har fått ökad insikt om de mänskliga resursernas betydelse och 
de har därmed börjat se ett behov av att investera i humantillgångar genom 
att fokusera på personalutveckling och kompetensutveckling (Lundblad, 
2000). Det nya kunskapssamhället har bidragit till att förmågan till 
anpassning och innehavet av rätt kompetens har blivit allt viktigare för att 
ett företag skall vara konkurrenskraftigt (SOU, 1998:77). Anttila (2001) 
beskriver kompetens som en färskvara som hela tiden måste utvecklas i 
relation till förändrade förutsättningar och menar att kompetensfrågorna är 
företagets viktigaste frågor.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det nya kunskapssamhället som har växt fram och de förändringar som har 
skett i omvärlden har även bidragit till nya förutsättningar för nya 
generationer arbetstagare. Dagens unga generation är uppvuxen i ett 
samhälle genomsyrat av kunskap och informationsteknik, vilket lyser 
igenom i deras krav, förväntningar och värderingar som skiljer sig markant 
från deras föräldrars generation.  
 
40-talisterna hade andra utgångspunkter och deras värderingar grundas i 
solidaritet och jämlikhet (Fürth et al, 2002). De har i regel inte bytt 
arbetsgivare mer än ett fåtal tillfällen under sin tid som yrkesverksamma, 
utan har istället avancerat inom samma organisation (Bergbom, 2004). 
Eriksson (2003) hävdar att den äldre generationen är mer lojal gentemot 
arbetstagaren och inte alls ställer samma krav på företagen vad gäller 
flexibilitet och utveckling, till skillnad från den unga generationen som 
sätter sin egen nytta i första hand (Fürth et al, 2002).  
 
Fürth et al (2002) förklarar att 70- och 80-talisterna ställer högre krav på 
nya möjligheter, ökad flexibilitet och ökat individuellt bemötande. Detta 
resonemang återfinns även hos Lundblad (2000) som framhåller att det 
finns en ökad strävan mot individuell utveckling och självförverkligande 
hos den unga generationen. Hedlund (2002) tillägger dessutom att den unga 
generationen lägger alltmer vikt på upplevelser och till och med ser dessa 
som statussymbol istället för materiella ting. Fürth et al (2002) anser att 
dessa generationer inte sporras av att uppnå materiellt välstånd utan snarare 
av relationer och erfarenheter som ger personlig tillfredsställelse. 
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Unga akademiker som idag ska etablera sig på arbetsmarknaden ställer 
generellt sett högre krav på företag vad gäller utvecklingsmöjligheter än 
tidigare generationer. Fürth et al (2002) menar att det är svårt att behålla 
personal eftersom individen idag främst satsar på sin personliga 
professionella utveckling medan lojaliteten till arbetsgivaren har fått en 
underordnad betydelse. Tulgan (2000) nämner i sin studie om generation 
X1 att individer från denna generation bara tenderar att arbeta för en och 
samma arbetsgivare så länge som de får sina behov uppfyllda, vare sig det 
gäller exempelvis färdigheter som är gångbara på marknaden eller 
prestationsbaserade belöningar.  
 
Utifrån Tulgans resonemang bör företagen beakta att det inte längre är 
självklart att individen stannar i företaget en längre tid. Cliffe (1998) gör 
gällande att värdet av att ha lojala anställda har ökat. Detta anser han bero 
på att konkurrensen om kompetent personal har ökat, samtidigt som det 
satsas mer på kompetensutveckling vilket bidrar till att kostnaderna för 
personalomsättning ökar. 
 
Den nya trenden, med individuell utveckling i fokus, har ökat 
arbetsgivarens behov av att skapa nya metoder för att behålla sina 
medarbetare och hjälpa dem till vidareutveckling (Fürth et al, 2002). Idag 
är detta högst aktuellt då ett generationsskifte på arbetsmarknaden ligger 
nära i tiden. År 2005 ålderspensioneras nämligen de första 40-talisterna i 
Sverige och den aktiva delen av befolkningen minskar alltmer då fler 
personer pensioneras än vad som kommer in på arbetsmarknaden (Schück, 
2004). I takt med pensionsavgångar ökar rekryteringsproblemen och 
företag kommer att tvingas ta större hänsyn till de ungas krav när de blir 
dominerande på arbetsmarknaden. Hedlund (2002) påpekar betydelsen av 
att försöka förutsäga hur morgondagens arbetskraft kommer att välja 
arbete.  
 
Med tanke på det låga antalet verksamma i framtiden ökar betydelsen av att 
kunna locka till sig arbetskraft för företagen och få de anställda att stanna 
kvar i organisationen (Hedlund, 2002). Eriksson (2003) menar att villkoren 
i arbetslivet kommer att förändras när 40-talisterna lämnar yrkeslivet. Här 
vill vi återknyta till den betydelse som kompetensutveckling har för dagens 
unga generation. Ett medel för företag att attrahera unga akademiker är att 

                                                 
1 I sin studie definierar Tulgan generation X som personer födda mellan 1963 och 1977, men nämner 
även att demografer har olika meningar om hur termen ska definieras. Zemke et al (2000) har exempelvis 
valt att definiera generation X som de födda mellan 1960 och 1980. 
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erbjuda dem kompetensutveckling i form av traineeprogram. Enligt 
fackförbundet Civilekonomerna innebär traineeprogram att under en 
begränsad tidsperiod låta nyanställda få prova på olika verksamheter inom 
en organisation (www.civilekonomerna.com). Granberg (2003) fastslår att 
antalet traineeprogram har ökat de senaste åren och att det är ett sätt både 
att rekrytera och att utbilda nya medarbetare i företaget. Linnerhag (2000) 
poängterar också betydelsen av att få en insyn och en helhetsbild av 
företaget som är svår att få genom en vanlig anställning under lika lång tid.  
 
Genom att individen introduceras till företaget via ett traineeprogram 
skapas en relation mellan arbetsgivare och arbetstagare på ett tidigt 
stadium. Dabos och Rousseau (2004) anser att ömsesidiga åtaganden parter 
emellan är av yttersta vikt i arbetslivet då det hjälper dem att möta 
varandras behov och minskar osäkerheten gällande den fortsatta relationen. 
 
Problemen som diskuterats rörande kompetensutveckling, den unga 
generationens nya krav och förändrad lojalitet samt framtida 
pensionsavgångar, är aspekter som påverkar relationen mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Vi frågar oss om företagen ser traineeprogram som ett sätt 
att lösa berörda problem. Som tidigare nämnts har antalet traineeprogram 
ökat de senaste åren, ändå är fenomenet fortfarande relativt outforskat. Vi 
finner därför att det bör finnas ett intresse, både från företagens och 
potentiella traineers sida, att ta del av hur ett traineeprogram påverkar 
relationen mellan parterna. Utifrån detta har vi kommit fram till följande 
syfte.  
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur deltagandet i ett 
traineeprogram påverkar individens vilja att stanna kvar i ett företag efter 
avslutat program samt vilka effekter deltagandet får för relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 
 
För att kunna ta reda på detta syfte ämnar vi även belysa följande 
frågeställningar: 
 

• Hur påverkar individens förväntningar på traineeprogrammet dess 
relation till ett företag? 

• Vilken betydelse har det för ett företag att individen stannar kvar 
efter avslutat traineeprogram?  
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2. Metod 
 
 

Metod handlar om att läsaren ska få ta del av hur forskaren har gått 
tillväga i sin undersökning. Genom att förklara och motivera de olika 
metodvalen ska läsaren kunna bedöma tillförlitligheten i studien. 
Forskarens val av metod är viktiga både vad gäller det vetenskapliga 
perspektivet samt tillvägagångssättet som har använts för att nå fram till 
studiens resultat. Vi börjar med att redogöra för vårt vetenskapliga 
förhållningssätt där vi ämnar ge läsaren bakgrund till våra synsätt och 
tankar om vetenskap. Därefter beskriver vi vårt tillvägagångssätt och 
avslutningsvis diskuterar och kritiserar vi våra val av teorier och källor.  
 

 

2.1 Vetenskapsteori 
 
Thurén (1991) hävdar att vetenskapsteori är något av det viktigaste i en 
undersökning då det handlar om grunden för alla ställningstaganden. 
Människan skapar sig en föreställning om hur verkligheten ser ut utifrån sin 
bakgrund och sina kunskaper. För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig 
studien är det därmed viktigt att forskaren redogör för sin syn på verklighet 
och kunskap. (Lundahl & Skärvad, 1999) Hur vi ser på verklighet och 
kunskap ligger även till grund för hur vi förhåller oss till vetenskap och 
vilken undersökningsansats och vilket angreppssätt vi sedan väljer för att 
utföra vår studie.  
 
 

2.1.1 Verklighets- och kunskapssyn 
 
Vi väljer att skildra vår syn på verklighet med hjälp av Kuhns (i Holme & 
Solvang, 1997) tre metodperspektiv: analytiskt perspektiv, 
systemperspektiv och aktörsperspektiv. Enligt det analytiska perspektivet 
finns det en objektiv verklighet, där kunskapen är oberoende av 
individerna. Det är möjligt att göra generaliseringar och utifrån dessa sedan 
förklara verkligheten. Vidare betraktas helheten som summativ, det vill 
säga att summan av delarna är lika med helheten. Systemperspektivet 
innebär att verkligheten ses som en mängd delar som ingår i ett system och 
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som i relation till, och interaktion med, varandra kan förklaras utifrån 
helhetens egenskaper. (Holme & Solvang, 1997) Lundahl och Skärvad 
(1999) förklarar att systemet måste beaktas dels utifrån olika 
utgångspunkter, men även utifrån sin relation till sin miljö och sin 
historiska framväxt, för att kunna förstås. Aktörsperspektivet grundar sig i 
att forskaren utgår från tidigare erfarenheter vid angripandet av problemet. 
Verkligheten betraktas som en social konstruktion som i hög grad är 
beroende av individerna. Fokus läggs på den enskilda individen, men syftet 
är att utifrån delarnas egenskaper förklara helheten. (Holme & Solvang, 
1997) 
 
Holmes och Solvangs (1997) beskrivning av aktörsperspektiv ger en bra 
bild av hur vi ser på verkligheten. De gör gällande att aktörsperspektivet 
ger utrymme att skapa en allmän förståelse genom att blotta vad som ligger 
bakom den enskilda aktörens tankegångar. Eftersom vi utför en studie av 
individer finner vi stor betydelse i att förstå deras handlingar och situation. 
I enlighet med detta perspektiv menar vi att våra tidigare erfarenheter 
påverkar forskningen, något som vi kommer gå djupare in på i avsnittet om 
förförståelse.  
 
Vi anser att även Habermas (i Holme & Solvang, 1997) knyter an till 
aktörsperspektivet i sin tolkning av kunskap. Habermas ståndpunkt är att 
det inte går att se samhällsforskarens verksamhet som avskilt från 
samhället. Han gör gällande att vetenskapligt arbete alltid formas av 
forskarens egna värderingar och vidare ser han kunskap starkt länkat till 
intresse. Enligt Habermas (i Alvesson & Sköldberg, 1994) finns det tre sätt 
att betrakta kunskap, vilka grundar sig i olika kunskapsintressen. Det första 
intresset är av teknisk och instrumentell karaktär och handlar om att 
kontrollera omvärlden och utveckla forskningen. Det är främst 
naturvetenskapen som drivs av detta intresse. Det andra kunskapsintresset 
brukar kallas historiskt-hermeneutiskt och rör mänsklig förståelse, det vill 
säga människans intresse att förstå andra människor och deras villkor. Det 
har sin grund inom humanvetenskapen och innefattar områden som språk, 
kommunikation och kultur samt fokuserar på innebörder och betydelser. 
Det tredje kunskapsintresset är det emancipatoriska intresset som 
Habermas förbinder med samhällsvetenskaperna. Detta intresse undersöker 
bakomliggande faktorer till ideologiska föreställningar för att på så sätt 
kunna ifrågasätta och betänka samhällsförhållandena. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) 
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Vi menar, liksom Alvesson och Sköldberg (1994), att det finns en nära 
relation mellan de olika kunskapsintressena och att de alla tre är 
nödvändiga för vår tillvaro. Dock vill vi sätta det historiskt-hermeneutiska 
intresset i fokus och framhäva betydelsen av det mänskliga beteendet. 
Genom att förstå andra personers agerande och tankesätt kan avståndet 
mellan olika individer och kulturer minskas och en större förståelse och 
kunskap uppnås.  
 
Vi har därmed konstaterat att vår syn på verkligheten kan återknytas till 
aktörsperspektivet och att vi när det gäller vår syn på kunskap ligger nära 
det historiskt-hermeneutiska kunskapsintresset som behandlar mänsklig 
förståelse. Vad får då detta för effekt på hur vi förhåller oss till vetenskap? 
 
 

2.1.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom vetenskapsteorin nämns två välstuderade inriktningar som ofta 
benämns som varandras motpoler, positivism och hermeneutik. 
Positivismen har sin utgångspunkt i naturvetenskapen, den bygger på 
absolut och säker kunskap och förknippas vanligen med en analytisk 
verklighetssyn. Positivister anser att forskaren ska iaktta med sina sinnen 
och räkna ut med logik (Thurén, 1991) och därtill att vetenskapliga fakta 
ska vara kvantifierbara och redan existera. Därmed är forskarens uppgift 
enbart att samla in och systematisera dessa, vilket innebär att utfallet i 
undersökningen ska bli samma oberoende av vem som utför studien. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) Enligt Kvale (1997) ser följaktligen 
positivister världen som objektiv och menar att forskaren ska försöka 
minimera sitt inflytande över studien och hålla en viss distans till 
undersökningen. Lundahl och Skärvad (1999) menar även att positivistisk 
forskning har som krav att slutsatsen ska bestå av objektiv sanning. 
 
Det andra förhållningssättet, hermeneutik, har sin grund inom 
humanvetenskapen och handlar om att tolka och förstå andra människor 
(Thurén, 1991, Sjöström, 1994). Till skillnad mot positivisterna anser 
hermeneutikerna att det inte går att bedriva forskning helt objektivt 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt Gilje och Grimen (1992) innebär 
hermeneutik dels att försöka skapa en metodlära för tolkning av fenomen 
såsom beteendemönster, normer, regler, värderingar, men även att beskriva 
de villkor som gör det möjligt att förstå meningar. Vidare utgörs 



Traineeprogram – en formgivare? 
 
 

 10 

studieobjektet av mänskliga handlingar och företeelser som studeras i sina 
sammanhang (Sjöström, 1994) och den hermeneutiska undersökningen 
syftar till att få förståelse för helheter, upplevelser och känslor (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Sjöström (1994) tillägger att det även handlar om att göra 
tolkningar med hjälp av erfarenhet, kreativitet och fantasi. 
 
Med vår studie ämnar vi, genom att undersöka både arbetsgivarens och 
arbetstagarens perspektiv, få en helhetsbild av relationen parterna emellan. 
Många aspekter som tas upp handlar om förväntningar, vilket berör 
individuella känslor och tankar. Med detta anser vi, i enlighet med 
hermeneutikerna, att det inte är möjligt med ett objektivt förhållningssätt, 
utan att även värderingar måste beaktas. Vi ska således ta del av 
studieobjektens tankar och värderingar samt med hjälp av våra tidigare 
erfarenheter diskutera och tolka deras resonemang, vilket innebär att vår 
studie ligger inom ramen för ett hermeneutiskt undersökningssätt. 
Hermeneutikerna hävdar också att vi förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar (Gilje & Grimen, 1992). Även vi delar denna uppfattning 
och tänker därför utveckla vilken betydelse tidigare erfarenheter har för 
genomförandet av vår studie.  
 
 
Förförståelse 
Redan vid inledningen av en undersökning har forskaren en föreställning 
om det som ska tolkas, det finns en förförståelse. Forskaren kan inte bortse 
från sina förväntningar, åsikter, känslor och värderingar, men om de tas i 
beaktande går det att aktivt pröva om tolkningarna påverkats av dem och 
söka andra möjligheter. (Sjöström, 1994, Larsson, 1994) Vidare gör Gilje 
och Grimen (1992) gällande att förförståelse är nödvändigt för att förståelse 
överhuvudtaget ska vara möjlig.  
 
Vi hävdar att den förförståelse som har utvecklats kontinuerligt under våra 
liv är svår att konkret fastställa. Vi anser emellertid att våra tankesätt till 
stor del har präglats av våra år som ekonomistuderande vid Linköpings 
universitet. Det har också gett oss kunskaper om organisationsteoretiska 
fenomen såsom kompetensutveckling och organisationslojalitet. Vi är 
dessutom i slutet av våra studier, vilket betyder att vi påbörjat vår 
arbetssökandeprocess och därmed har en relativt god uppfattning om 
dagens arbetsmarknad. Vi är upplysta om vad traineeprogram innebär och 
har en bild av hur det är att komma ut som ny i arbetslivet. Detta, 
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tillsammans med det faktum att arbetsmarknaden står inför stora 
förändringar, väckte vår nyfikenhet att studera traineeprogram. 
 
Förförståelse är även ett centralt begrepp inom hermeneutiken och där 
anses förståelse alltid falla tillbaka på att delen måste relateras till en helhet 
för att ge någon innebörd överhuvudtaget. Många forskare tar då upp den 
hermeneutiska cirkeln som visar att förförståelse inte bara finns vid arbetets 
början, utan även utvecklas och förändras under arbetets gång. Det är denna 
förståelse som ständigt förändras i tolkningsprocessen. Redan då forskaren 
väljer undersökningsmetod finns en uppfattning om vilket resultat som 
söks. (Sjöström, 1994, Larsson, 1994) Under arbetsprocessen ökar sedan 
kunskapen, vilket medför att nya tolkningar och värderingar uppkommer, 
som i sin tur gör att forskaren kan resonera annorlunda. Genom att pröva 
olika tolkningar av materialet, och skifta mellan helhet och de olika 
delarna, skapas större förståelse och en rimlig tolkning kan uppnås. (Gilje 
& Grimen, 1992)  
 
Allteftersom arbetsprocessen har framskridit har vårt ämne tydliggjorts i 
takt med att kunskapen ökat. Genom empiri och litteraturinsamling har vi 
tagit del av olika källor och på så sätt tillgodogjort oss olika ståndpunkter 
inom vårt valda område. Vi har försökt angripa problemet från olika 
vinklar och tolkningarna har ibland förändrats beroende på de perspektiv vi 
har intagit. Då vår undersökning berör två parter, arbetsgivare och 
arbetstagare, har vi bearbetat vårt material med hänsyn till deras respektive 
perspektiv. Vi ville skapa en förståelse för hur deras relation är sammansatt 
och genom att se det utifrån båda parter har vi kunnat bilda oss en 
uppfattning vad traineeprogrammet har haft för effekt på deras relation. 
Efter att ha satt oss in i respektive parters situation har vi dock försökt 
distansera oss från dem för att ge en mer objektiv bild av relationen. Vi 
menar då objektiv i den bemärkelse att den inte favoriserar någon parts 
ståndpunkter utan ger en rättvisande bild av relationen. Däremot är vi av 
åsikten att de tolkningar vi gör i denna studie påverkas av vår förförståelse i 
form av egna erfarenheter, tankar och upplevelser. Därmed kan vi inte 
uppnå objektivitet i den mening som positivisterna anser. 
 
För att avslutningsvis beskriva vår syn på hur vi förhåller oss till vetenskap 
anser vi oss ha ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi, liksom 
hermeneutikerna, hyser åsikten att förförståelsen är en väsentlig del av 
studien samt delar deras syn på verklighet och kunskap. Hermeneutiker har 
en verklighetssyn som på flera punkter överensstämmer med 
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aktörsperspektivet, bland annat har de gemensamt att de anser att tidigare 
erfarenheter har betydelse när problemet angrips. Det går även att skönja en 
koppling mellan det historiskt-hermeneutiska kunskapsintresset och 
hermeneutiken, i vilka förståelsen av människan och dess beteende är 
central.  
 
 

2.1.3 Undersökningsansats 
 
I forskning relateras teori och verklighet till varandra och som forskare är 
det viktigt att reflektera över utgångspunkten för den studie som skall 
genomföras. Utgångspunkten kan antingen vara av teoretisk karaktär, 
deduktiv ansats, eller baserad på empiri, induktiv ansats (Thurén, 1991). 
 
En deduktiv ansats bygger på logik och enligt Alvesson och Sköldberg 
(1994) handlar det om att utifrån vissa föreställningar fastslå om en tes är 
sann eller falsk. Teorier används för att göra förutsägelser, utifrån vilka 
forskaren sedan försöker dra logiska slutsatser. (Thurén, 1991, Lundahl & 
Skärvad, 1999). Kritik har riktats mot den deduktiva metoden för att 
producera kraftigt begränsad information och att forskaren därför bara 
finner det som eftersöks (Jacobsen, 2002). 
 
Den induktiva ansatsen däremot, utgår ifrån verkligheten. Forskaren 
studerar och observerar ett givet fenomen empiriskt och använder sedan 
materialet från den empiriska datainsamlingen för att dra generella 
slutsatser. (Thurén, 1991) Det handlar med andra ord om att göra en mängd 
iakttagelser och utifrån dem sedan förklara sambanden och dra slutsatser 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Den induktiva metoden har kritiserats för 
att bortse från forskarens egna värderingar. Jacobsen (2002) menar att 
forskaren, medvetet eller omedvetet, alltid gör en avgränsning av 
informationen och alltid har en förutfattad mening om vad som är relevant 
och irrelevant innan studien påbörjas.  
 
I enlighet med hermeneutikerna anser vi att vår förförståelse, som baseras 
både på teorier och på empiri, har inflytande över undersökningsansatsen 
och därmed är studien inte renodlat induktiv. Detta innebär, enligt vår 
mening, att vår studie även får deduktiva inslag eftersom förförståelsen, 
och även utvecklingen av kunskap under studiens utförande, har inverkan. 
Då vår studie har sin grund i ett empiriskt fenomen, anser vi ändå att vår 
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undersökningsansats ligger närmare induktion än deduktion. Vår studie har 
inte till syfte att falsifiera något påstående, utan vi ska med empiriska 
iakttagelser dra slutsatser gällande traineeprogrammets effekt på relationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
 

2.1.4 Angreppssätt 
 
Vid valet av angreppssätt är det av betydelse att välja den metod som 
passar undersökningens syfte eller frågeställning bäst. Många forskare 
anser att det finns två olika metoder för att bedriva forskning: kvalitativ 
respektive kvantitativ. Skillnaden dem emellan ligger i hur forskaren 
samlar in och bearbetar det empiriska materialet. (Lundahl & Skärvad, 
1999, Holme & Solvang, 1997) 
 
Den kvantitativa metoden är inriktad på frågan hur man mäter olika 
företeelser och dess samband. Metoden har sin utgångspunkt i positivismen 
och i enlighet med detta förhållningssätt har forskaren ett objektivt synsätt. 
Det kvalitativa angreppssättet har den hermeneutiska vetenskapsteorin som 
grund och handlar om tolkningar och förståelse. Syftet med den kvalitativa 
forskningen är att beskriva, analysera och förstå beteenden hos enskilda 
människor och grupper med utgångspunkt från objekten som studeras. 
(Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
I vår undersökning avser vi studera beteendemönster hos individer och 
även försöka förstå deras värderingar och tankar. Som tidigare nämnts, 
förväntar vi oss även att, genom att nyttja vår empiriska insamling, kunna 
se helheten av vilka effekter ett traineeprogram får för relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare och utifrån helheten sedan dra slutsatser. 
Utifrån detta anser vi det lämpligt att utföra en kvalitativ studie. Detta 
underbygger vi med Holme och Solvangs (1997) resonemang, vilka hävdar 
att den kvalitativa forskningens starka sida är att en tydligare bild av 
helheten kan ges genom en ökad förståelse för sociala processer och 
sammanhang.  
 
De båda angreppssätten skiljer sig även åt vad gäller närheten till källan 
och vilka möjligheter respondenten har att påverka situationen. I en 
kvantitativ studie finns ett avståndstagande, medan en kvalitativ 
undersökning omfattar en tydligare närhet till studieobjektet. För att i vårt 
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fall kunna studera de före detta traineernas åsikter och uppfattningar kring 
traineeprogrammet ansåg vi det vara av värde att skapa en 
förtroendeingivande relation till dem vi intervjuade. Vidare innebär den 
kvantitativa metoden att forskaren i hög grad styr processen vid insamling 
av information. Vi ämnade ge respondenterna mer utrymme och hoppades 
genom dem skaffa oss större kunskap inom vårt forskningsområde. Detta 
kopplar vi ihop med den kvalitativa forskningen som utmärks av ringa 
styrning från forskarens sida och uppfattningen att ny kunskap hela tiden 
uppkommer. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Inom kvalitativa studier är fallstudien ett utbrett tillvägagångssätt enligt 
Lundahl och Skärvad (1999), medan det inte alls har lika stor betydelse vid 
kvantitativa undersökningar. Samma författare beskriver fallstudien som en 
typ av studie som omfattar ett eller ett fåtal fall som studeras ingående och i 
flera dimensioner. Vi valde att göra en fallstudie av Danske Banks 
traineeprogram 2001/2002, då vi med vårt syfte ämnade undersöka 
effekterna av deltagandet i ett traineeprogram. Därmed var det väsentligt att 
komma i kontakt med traineerna för att utreda problemet ifråga. Detta kan 
vi knyta an till Lundahl och Skärvads (1999) åsikt om att det är lämpligt att 
utföra en fallstudie då syftet med undersökningen är att förstå en företeelse 
på djupet och att utveckla teorier snarare än att pröva existerande teorier.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är aktörsperspektivet nära knutet till en 
kvalitativ metod genom att närheten till individerna skapar möjligheter att 
fånga erfarenheter och innebörder med undersökningspersonernas 
vardagliga värld. Att vi delar aktörsperspektivets verklighetsbild anser vi 
ytterligare stödja valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt för vår studie. 
 
 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
I vår mening är planering av en undersökning av betydelse då en bra 
bakgrund och en klar struktur spar både tid och resurser under studiens 
arbetsgång. Kvale (1997) påpekar vikten av tidsaspekten, det vill säga 
forskaren bör ha tidsdimensionen i åtanke eftersom studien sker under en 
begränsad period. I en akademisk uppsats ska studien visa på att författarna 
känner till existerande teorier, modeller och data, samt att de utgår ifrån, 
eller beaktar, dessa. Insamlingen av litteratur till uppsatsens teoretiska del 
skedde till största del på biblioteket vid Linköpings universitet samt via 
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bibliotekets databaser. Inledningsvis ämnade vi skapa oss en bild av vilka 
de viktigaste forskarna inom vårt forskningsområde är. Vi valde även att 
jämföra gamla uppsatser och rapporter för att försöka hitta en annorlunda 
infallsvinkel. Både traineeprogram och relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare är omskrivna områden, emellertid finns ytterst lite forskning 
bedriven beträffande traineeprogram. Vi fann det därför intressant att 
kombinera dessa områden och fokusera på hur deltagandet i ett 
traineeprogram påverkar relationen mellan de nämnda parterna. Relationer 
är oklara på så sätt att de bygger på individuella uppfattningar, vilket 
väckte vårt intresse att genomföra en studie relaterat till detta. Vidare är 
traineeprogram högst aktuellt på arbetsmarknaden och därmed blev det vår 
andra aspekt av problemet.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan forskaren samla in och 
systematisera data på många olika sätt. Emellertid är det vanligast att skilja 
mellan primär- och sekundärdata. Som tidigare nämnts har vår 
undersökning en induktiv ansats och i och med detta har den sin 
utgångspunkt i empirin. Våra primärdata, det vill säga material som 
forskaren själv har samlat in genom exempelvis intervjuer och enkäter 
(Lundahl & Skärvad, 1999), är därmed av stor betydelse. Vi anser i vårt fall 
att intervjuer gav oss en empirisk bas för att belysa vårt problem. Genom 
intervjuer ville vi få fram respondenternas individuella uppfattningar samt 
skapa en förtroendeingivande relation till dem, som kunde medföra att de 
funderade kring våra frågor och gav oss nyanserade och genomtänkta svar. 
Vi har tagit i beaktande att vi med en enkät hade kunnat nå ut till större 
antal respondenter. Vi hävdar emellertid att den personliga kontakten är av 
större betydelse än storleken på urvalet, eftersom det ger respondenterna en 
möjlighet att ge mer detaljerade svar. En enkät innebär också att frågorna 
kan tolkas på många olika sätt och att det inte finns någon möjlighet för 
respondenten att få klargörelse vid otydlighet. Vi menar därför att 
intervjuer är mer lämpade för vår typ av studie då vi vill få ett så rikt 
material som möjligt för att kunna belysa frågeställningen, vilket enligt 
Sjöström (1994) är målet med en hermeneutisk undersökning. 
Sekundärdata avser data och information som finns dokumenterad om ett 
visst fenomen, men som inte är insamlat i syfte för den aktuella studien. 
Det handlar exempelvis om böcker, tidskrifter och tidningsartiklar. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) I vår studie kompletterades primärdata med 
annat empiriskt material från Danske Banks intranet och diverse artiklar.  
 
 



Traineeprogram – en formgivare? 
 
 

 16 

2.2.1 Intervjuer  
 
Intervjuer som metod för empiriinsamlingen baseras på interaktion mellan 
individer, vilket innebär att vad som helst kan hända. För att lyckas med 
intervjuerna gäller det därför att förutspå oförutsedda händelser. Därmed 
anser vi att förberedelse är en minst lika viktig fas som själva 
genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av materialet. 
 
 
Planering 
När vi hade kommit överens om att studera traineeprogram gällde nästa 
beslut vilka studieobjekt vi skulle välja. Skulle vi koncentrera oss på en 
sektor eller skulle vi göra en jämförelse? Vid noggrannare studie av 
traineeprogram insåg vi att detta var ett relativt nytt fenomen i banksektorn. 
Vi ansåg att det var intressant för vår studie att välja ett fallföretag där 
traineeprogram är en ny företeelse, då det bör finnas en klar bild av varför 
satsningen uppkommit om den nyligen genomförts. Ett företag som länge 
haft traineeprogram har givetvis mer erfarenhet inom området, men det är 
inte säkert att det fortfarande finns en klar uppfattning om programmets 
uppkomst då upphovsmännen kanske inte längre finns kvar i 
organisationen. 
 
När vi hade bestämt oss för banksektorn var det dags att ta nästa beslut; 
vilka banker skulle vi fokusera på? Det naturliga valet blev Nordea och 
Danske Bank för att dessa två banker är de två största i Norden. Det visade 
sig dock svårt att få intervjuer på Nordea inom tidsramen för uppsatsen, 
varför vi beslutade att koncentrera oss på Danske Banks traineeprogram. 
En av oss har dessutom arbetat på Danske Bank och hade redan ett 
etablerat kontaktnät, vilket underlättade såtillvida att information om 
kontaktpersoner fanns lättillgängliga. 
 
Sedan beslutade vi vilken kategori av personer som var lämpligast att 
intervjua för vår studie. För att kunna uppfylla vårt syfte ville vi dels få 
arbetsgivarens perspektiv, men även traineernas. För att få information om 
traineeprogrammet samt ta del av företagets synsätt var det av stort intresse 
för oss att komma i kontakt med programmets två traineeansvariga. Vi 
informerade dem om vår uppsats och dess syfte för att väcka deras intresse 
och på så sätt bygga upp en relation och skapa entusiasm för framtida 
medverkan.  
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Danske Bank har haft två traineeprogram, ett som sträckte sig under 
2001/2002, samt ett som löper under 2004. Det var viktigt för oss att 
respondenterna hade avslutat programmet, samt att de hade erhållit lite 
arbetslivserfarenhet och därmed fokuserade vi vår studie på programmet 
2001/2002. Dessutom ansåg vi att detta skulle ge oss en helhetsbild av hur 
traineeprogrammet upplevdes både före och efter avslutat program. Vi 
diskuterade även möjligheten att studera både före detta traineer och 
nuvarande traineer. Vi valde dock att endast beakta före detta traineer i vår 
studie för att få ett mer enhetligt före- och efterperspektiv. Enligt vår 
mening skulle det vara svårt att jämföra de nuvarande traineernas 
föreperspektiv med de före detta traineernas efterperspektiv eftersom det vi 
vill studera handlar om individuella uppfattningar. Vi är dock medvetna om 
svårigheten i att kunna återge ett föreperspektiv efter att ha genomfört 
programmet och färgats av de upplevelser deltagandet inneburit. Trots det 
ansåg vi detta vara ett bättre alternativ. Vid några tillfällen under 
intervjuerna sade sig respondenterna inte minnas när vi ställde någon 
detaljfråga om programmet, men i stor utsträckning kunde de besvara våra 
frågor och beskrev även hur deras åsikter hade förändrats under 
programmets gång.  
 
Genom de traineeansvariga fick vi namnen på de 14 traineer som hade 
genomgått programmet 2001/2002. Vid valet av respondenter inhämtade vi 
uppgifter om var de numera arbetar och det visade sig inte vara särskilt stor 
geografisk spridning. De två traineeansvariga arbetar i Linköping, medan 
de före detta traineerna är lokaliserade i Stockholm, Göteborg och 
Linköping. Vi bestämde oss för att utföra intervjuer på alla tre orter, då det 
finns många ortsrelaterade faktorer som på olika sätt kan ha påverkat 
traineernas situation. Ett exempel är att Danske Banks verksamhet inte är 
lika utbredd i Göteborgsregionen som i Stockholm och Linköping, vilket 
gör att det finns mindre utbud vad gäller tjänster och avdelningar där. 
Ytterligare ett exempel är att de flesta sökte sig till avdelningar i Stockholm 
efter traineeprogrammets slut, vilket kan ha skapat en större efterfrågan på 
lediga tjänster där än i exempelvis Linköping. I första skedet valde vi ut 
fem före detta traineer och de två traineeansvariga. Efter inbokning av 
intervjuerna förberedde vi dem inför intervjun genom att, via e-post, skicka 
information om vår uppsats och berätta vilka områden vi skulle beröra, 
samt be om tillstånd att få spela in intervjun. 
 
Framställandet av vår intervjuguide skedde parallellt med att vi fördjupade 
våra kunskaper inom området vi ämnade studera. Genom relevant litteratur 
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skapade vi en bra teoretisk grund och vi kunde finna lämpliga frågor till vår 
mall. Vi utformade två intervjumallar (se bilaga 1 och 2) med våra två 
urvalsgrupper i åtanke. Dessa mallar ansåg vi emellertid endast vara en 
vägledning under intervjuerna, då andra spår kunde uppkomma under 
själva genomförandet.  
 
 
Genomförande 
Under intervjuerna var vi båda närvarande. Vi inledde alla intervjuer med 
att fråga om något kändes oklart eller om de hade någon fråga innan vi 
började. Dessutom frågade vi återigen om vi fick spela in intervjun. Enligt 
Sjöström (1994) är dokumentation oerhört viktigt i en intervjusituation. För 
att kunna tolka en handling eller ett yttrande är det nödvändigt att kunna gå 
tillbaka till materialet och se efter i vilket sammanhang den uppstod. Detta 
underlättas om materialet har dokumenterats med exempelvis bandspelare 
eller videokamera. (Sjöström, 1994) Vi använde oss av Minidisc för att 
spela in intervjuerna och för att ha en back-up om något tekniskt fel skulle 
uppstå kompletterade vi även med anteckningar. Därmed styrde en av oss 
intervjun genom att ställa frågorna, medan den andra antecknade och skötte 
inspelningen.  
 
Lundahl och Skärvad (1999) påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till två 
aspekter vid genomförandet av intervjuer, nämligen deras standardiserings- 
och struktureringsgrad. Standardisering handlar om i vilken utsträckning 
intervjuns frågor och dess ordning är förutbestämd medan strukturering 
innefattar dels respondentens flexibilitet att tolka och svara på frågorna, 
men även hur intervjuprocessen är utformad. I enlighet med Lundahl och 
Skärvad (1999) anser vi att låg standardisering på intervjuerna ger fördelen 
att det framkallar mer nyanserade och utförliga svar. Låg standardisering 
medför dock nackdelen att det minskar möjligheten till kvantifierbar 
databearbetning. Av den anledningen brukar standardiseringsgraden 
fastställas genom en kompromiss mellan hur uttömmande svar som önskas 
och hur högt kravet är på att kunna bearbeta materialet kvantitativt. I vårt 
fall använde vi oss av semistandardiserade intervjuer, vilket innebär att 
frågorna hade bestämts på förhand, men att det finns utrymme att följa upp 
svaren med nya frågor. (Lundahl & Skärvad, 1999) Struktureringen av 
intervjufrågorna var låg såtillvida att vi inte hade några tillrättalagda 
svarsmallar som respondenterna skulle använda sig av. Intervjuprocessen 
däremot hade en högre grad av strukturering då vi hade formulerat såväl 
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frågor som följdfrågor på förhand för att säkerställa att vi skulle täcka in 
relevanta områden. 
 
När det gäller antalet intervjuer menar Kvale (1997) att det räcker att 
intervjua så många personer att ännu en intervju inte tillför någon 
ytterligare information. Efter att ha genomfört de planerade intervjuer 
kände vi att ämnet inte var uttömt och att det fanns behov av 
kompletterande intervjuer. Flera av de specialister2 som intervjuades första 
omgången uttryckte att generalisterna3 nog hade avvikande åsikter i vissa 
frågor. Då de generalister vi intervjuat inte haft dessa avvikande åsikter 
beslutade vi att komplettera med ytterligare två generalister. Efter dessa 
intervjuer kunde vi konstatera att det inte förelåg någon avvikande 
uppfattning och ansåg därmed materialet tillräckligt. 
 
 
Bearbetning 
Efter intervjuerna diskuterade vi igenom vad respondenterna hade svarat 
och hur vi hade tolkat svaren. Vi gick igenom anteckningarna och sedan 
transkriberade vi även materialet från inspelningen, vilket gjorde att vi 
kunde klarlägga ytterligare vad som hade sagts under intervjun. Efter att ha 
hört respondenten ännu en gång hade vi möjlighet att jämföra och se om vi 
misstolkat något tidigare. Efter transkriberingen skickade vi materialet till 
respektive respondent för att de skulle verifiera vår tolkning och godkänna 
den. 
 
 

2.3 Metoddiskussion 
 
Avslutningsvis är det av betydande vikt för forskaren att vara kritisk mot 
sitt tillvägagångssätt såväl som mot valda källor. Det är även viktigt att 
diskutera studiens trovärdighet och om dess resultat är allmängiltigt.  
 
 
 
 

                                                 
2 Specialister kallas de som arbetar på interna avdelningar inom Danske Bank. 
3 Generalister kallas de som arbetar på Danske Banks kundkontor. 
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2.3.1 Metodkritik 
 
I metodkapitlet har vi redogjort för de val som vi har gjort i vår 
undersökning. Härvid vill vi emellertid belysa två aspekter som kan ha haft 
inverkan på vår undersökning, val av källor och intervjuinsamling.  
 
Gällande vår referensram har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt 
använda oss av litteratur av författare och forskare som är ansedda inom sitt 
område och vars teorier är etablerade. Ett gott tecken på detta är om 
författaren ofta refereras till i annan litteratur inom området. Vi har även, 
där så varit möjligt, letat oss tillbaka till originalkällan för att inte förvränga 
materialet genom att citera i andra eller tredje hand.  
 
Under våra intervjuer använde vi oss av låg standardisering, vilket innebar 
att vi som intervjuare behövde vara väldigt koncentrerade och även ha en 
hög grad av flexibilitet vid genomförandet av intervjuerna. Genom att en av 
oss skötte intervjuprocessen och den andra antecknade och kunde ställa 
följdfrågor anser vi oss ha uppfyllt detta krav. Under intervjuerna med de 
före detta traineerna kan deras svar ha påverkats av att de var medvetna om 
att deras svar skulle publiceras och bli tillgänglig för HR-ansvariga och 
annan personal på banken. Vi anser dock att det faktum att respondenternas 
svar presenteras anonymt i uppsatsen bör ha motverkat denna eventuella 
uppkomst. Dessutom ägde alla intervjuer rum i en ostörd miljö där 
respondenten kände sig bekväm, i konferensrum eller liknande på deras 
respektive arbetsplatser. 
 
 

2.3.2 Allmängiltighet och trovärdighet 
 
Inom hermeneutiken existerar uppfattningen att varje situation är unik och 
att varje fenomen har sin egen inre struktur och logik (Kvale, 1997). Detta 
innebär, enligt oss, att det inte är i analogi med deras synsätt att 
generalisera. Likväl anser vi, i enlighet med Lundahl och Skärvad (1999), 
att resultatet av en fallstudie kan användas till att skönja vissa mönster. 
Fastän vår studie endast behandlar Danske Banks traineeprogram har 
programmet, såsom många andra program, karaktärsdragen att vara en 
kombination av introduktion till företaget och kompetensutveckling. 
Därmed menar vi att vår studie kan ses som underlag för företag med 
traineeprogram uppbyggda på likvärdigt sätt. Som tidigare nämnts har det 
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inte forskats mycket om traineeprogram, därför anser vi att vår studie kan 
komma att utgöra ett bidrag till detta outforskade område och hoppas även 
att det kan stimulera till vidare forskning inom området.  
 
I detta kapitel har vi presenterat vår vetenskapliga syn och vårt 
tillvägagångssätt så tydligt som möjligt för att läsaren ska bilda sig en 
uppfattning om studiens trovärdighet. Som vi emellertid har påpekat 
tidigare har forskaren alltid värderingar och förförståelse som påverkar 
tolkningen. Dock är det vår avsikt att uppsatsen ska bli så tillförlitlig som 
möjligt. Under intervjuerna anser vi oss ha skapat en förtroendefull 
atmosfär mellan oss och respondenterna, vilket, enligt Lundahl och 
Skärvad (1999), är minst lika viktigt som själva intervjutekniken. Att 
respondenterna även presenteras som anonyma i vår studie anser vi ha ökat 
deras tillit till oss, vilket har gett mer detaljerade svar, och därigenom ökat 
uppsatsens trovärdighet.  
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3. Referensram 
 
 

I detta kapitel presenteras våra valda teorier. Kärnan i referensramen 
består av teorier om relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi 
inleder dock med att klargöra vad kompetens och kompetensutveckling 
innebär och för att ge bakgrund åt uppkomsten av dessa tas motivation 
därefter upp. Vi beskriver även lojalitet innan vi kommer in på 
psykologiska kontrakt och dess teorier kopplade till relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 
 

 

3.1 Kompetens 
 
Att utveckla kompetens är något som blivit allt viktigare för företag. Andra 
konkurrensfördelar har minskat i betydelse medan företagets anställda och 
hur de uträttar sitt arbete blir en allt viktigare faktor för framgång. Därmed 
ökar värdet av att ha anställda med lämplig kompetens och likaså vikten av 
kompetenssatsningar. (Pfeffer, 1994) 
 
Termerna kompetens och kompetensutveckling dök upp i Sverige i början 
av 80-talet från engelskans human resource development (Granberg, 2004). 
Att hitta en allmänt gångbar definition av kompetens är svårt då det är ett 
komplext begrepp med många dimensioner.  
 
Svenska Ordboken (2003) definierar kompetens enligt följande: 
 
”duglighet, skicklighet, behörighet, kvalifikation”  
 
Anttila (2001, s. 78) definierar kompetens som ”förmågan att lösa en 
uppgift”. Han menar att denna enkla definition underlättar att skapa en 
gemensam förståelse för vad kompetens är och att den också är lätt att 
tillämpa praktiskt för att analysera kompetensbehoven eller precisera 
framtida kompetenskrav. Anttilas definition ger en grundförståelse för vad 
kompetens innefattar, emellertid skulle vi vilja komplettera den för att 
belysa begreppets komplexitet.  
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Docherty (1996) förklarar kompetens i dimensionerna av individ- och 
organisationskompetens. Vi anser att båda dessa perspektiv är intressanta 
för vår undersökning då vi avser redogöra för relationen mellan individ och 
organisation. 
 
 

3.1.1 Individ- och organisationskompetens 
 
Docherty (1996) beskriver individkompetens som en människas förmåga 
att rationellt lösa uppgifter och möta yttre krav i en specifik situation. Han 
utvidgar sedan denna snäva definition med att fastställa att kompetens är en 
kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation4. Även Stockfeldt 
(1988) tar upp individkompetens och redovisar för dess dimensioner i en 
modell (se figur 3.1) bestående av tre komponenter: kunskap, tillfälle och 
vilja.  
 

 
Figur 3.1: Kompetensens delar (Källa: Stockfeldt (1988), s. 114) 
 
 
Stockfeldt (1988) menar att individen behöver besitta relevanta kunskaper 
och att det måste finnas tillfälle och vilja att använda dem. Dessa tre krav 
måste vara uppfyllda för att kompetens ska kunna uppstå. Även Granberg 
(2003) illustrerar kompetensens delar genom att använda Stockfeldts 
modell. Kunskap bygger grunden för individens förmåga till förståelse. För 
att kunskapen ska kunna användas på rätt sätt måste den sättas i ett 
sammanhang, vilket innebär att själva tillfället är av betydelse. Slutligen 

                                                 
4 Begreppet motivation behandlas i avsnitt 3.3. 
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behöver individen vilja för att frilägga den energi som fordras för att 
använda de andra två komponenterna. Det måste även finnas vilja att 
förnya kunskaperna. (Granberg, 2003, Stockfeldt, 1988) Om incitament 
eller annan motivation saknas för individen att utveckla sin förmåga uteblir 
viljan, vilket får konsekvensen att de övriga komponenterna inte kommer 
att kunna nyttjas i hela sin utsträckning (Axelsson, 1996).  
 
Då ett företag består av individer är individkompetens högst relevant för 
företaget, men det är även viktigt att se kompetens ur ett helhetsperspektiv. 
Därför är det också angeläget att ta upp organisationskompetens.  
 
”En individ lär så länge hon lever. En organisation lever så länge den 
lär.”  
(Källa: Granberg (2004), s. 121) 
 
Kompetens ur företagets perspektiv benämns av olika författare som 
företagskompetens, organisationskompetens eller organisatorisk 
kompetens. Då vi inte ser någon skillnad i hur de definierar de olika 
termerna betraktar vi alla dessa som synonyma. Begreppet 
organisationskompetens är nära kopplat till företagets affärsidé och 
beskrivs ofta utifrån termer som kärnkompetens (Docherty, 1996). 
Kärnkompetens är enligt Hamel och Prahalad (1997) en kompetens5 som är 
unik på marknaden, av ett oproportionerligt stort värde för kunden samt 
omfattar hela företaget och öppnar vägen till nya produktmarknader. För att 
kallas kärnkompetens måste den dessutom vara varaktig. De menar även att 
kärnkompetens innebär ett kollektivt lärande i organisationen, speciellt 
genom integrering av olika färdigheter och tekniker, som fördjupas i takt 
med att den delas med andra. (Hamel & Prahalad, 1997) 
 
Docherty (1996) bygger sin definition av organisationskompetens på 
faktorerna medarbetarkompetens, strukturkapital och företagskultur. 
Medarbetarkompetens är den kompetens som individerna i företaget står 
för och som därmed lämnar företaget om individerna ger sig iväg. 
Strukturkapital innefattar exempelvis organisatoriska rutiner, system och 
verktyg. Strukturkapitalet kan även definieras som ”den kunskap och 
kompetens som finns kvar i en organisation när personalen åkt hem” 
(Docherty, 1996 s. 47). Det rör sig således om standardiserade mönster som 
kan leva kvar även om personalomsättningen inom företaget är hög. 
Företagskultur och värderingar formar även de en viktig del av 
                                                 
5 Hamel och Prahalad definierar kompetens som en samling färdigheter. 



Traineeprogram – en formgivare? 
 
 

 26 

organisationskompetensen. Enligt Docherty (1996) är dessa komponenter 
också knutna till individerna, han menar att företagskulturen inte existerar 
om den inte besitts av en grupp individer. 
 
När förutsättningar i omvärlden förändras föråldras kompetensen, såväl i 
företaget som hos individen, då skapas också behov av att förnya 
kompetensen (Stevrin, 1986). Porter (1990) nämner att det är av yttersta 
vikt att hitta effektiva sätt att hantera kompetensutveckling för att ett 
företag ska bli framgångsrikt.  
 
 

3.2 Kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling kan beskrivas som olika system av åtgärder som 
används för att höja kompetens inom ett visst område (Docherty, 1996). 
Enligt Ellström (2004) kan kompetensutveckling indelas i 
organisationsrelaterad respektive individrelaterad sådan. Samme forskare 
förklarar att termen dels används som en sammanfattande benämning för 
de åtgärder som kan användas för att påverka utbudet av kvalifikationer 
inom ett företag. Det kan röra rekrytering, personalrörlighet, formell 
respektive icke-formell utbildning av personal, såväl som olika 
organisationsförändringar med avsikt att underlätta kompetensutnyttjandet i 
verksamheten. Termen kompetensutveckling används även i betydelsen 
”individuella lärprocesser varigenom kompetens förvärvas” (Ellström, 
2004, s. 17).  
 
Kompetensutveckling jämställs ofta med personalutveckling, men enligt 
Ellströms definition är personalutveckling endast en del av 
kompetensutveckling. Granberg (2003, s. 408) ansluter sig till Ellströms 
definition av kompetensutveckling och definierar sedan personalutveckling 
som ”åtgärder för att den anställde dels ska få utveckla de kunskaper och 
färdigheter han har, dels få möjligheter att skaffa sig nya”. 
 
Personalutveckling kan bestå av introduktion, personalutbildning och andra 
insatser såsom arbetsrotation och arbetsutvidgning. Introduktion riktar sig 
främst mot nyanställda, men kan även användas vid omplacering eller när 
personer har varit frånvarande en längre tid. (Granberg, 2003) 
Personalutbildning är per definition en organisationsrelaterad aktivitet, men 
påverkas även av omgivningen genom tekniska utvecklingar och 



Referensram 
 

 

 27

förändringar i stort (Rönnqvist & Thunborg, 1996). Personalutbildning 
utgör således ett led i personalutvecklingen och kan delas in i 
grundutbildning, fortbildning och vidareutbildning. I en grundutbildning får 
personen grundläggande kunskaper som utgör en bas för fortsatt utbildning. 
Fortbildning gäller utbildning som är nödvändig för individen ifråga för att 
klara sina arbetsuppgifter, kunna utföra sitt arbete effektivare eller på grund 
av att arbetsrelaterade förändringar har skett. Vidareutbildning innebär att 
den anställdes förmåga att utföra arbetsuppgifterna ökar. (Granberg, 2003)  
 
Vidare anser Anttila (2001) att kompetensutveckling bör ges till den 
målgrupp där satsningen gör mest nytta. Som nämnts i inledningen till 
uppsatsen är det viktigt med kompetensutveckling för dagens unga 
generation och ett sätt för företag att möta dessa krav är att erbjuda dem 
traineeprogram.  
 
 

3.2.1 Traineeprogram 
 
Traineeprogram är ingen ny företeelse på arbetsmarknaden, utan 
härstammar från lärlingsutbildning som introducerades i Sverige redan år 
1905 (Alfvén, 1994). Ordet trainee kommer från just lärling, samt 
praktikant, elev och aspirant. Medan lärlingsutbildning handlade om 
praktiskt arbete fyra dagar i veckan och vanlig skolundervisning den femte, 
är traineeprogram en inskolning i ett företag, dess produkter, processer, 
organisation, kultur etc. (Granberg, 2003).  
 
Trots att traineeprogrammet har en lång historia och att det har blivit allt 
vanligare finns ingen standardiserad ram för vad det ska innehålla, utan 
programmen skiljer sig mycket åt mellan olika organisationer vad gäller 
upplägg, innehåll och omfattning (Linnerhag, 2000). Fackförbundet 
Civilekonomerna (www.civilekonomerna.com) har emellertid en definition 
som lyder enligt följande: 
 
”Traineeverksamhet är att låta nyanställda, nyexaminerade, under en 
begränsad tidsperiod, planerat och målinriktat, få prova på olika 
verksamheter inom ett företag, innan ordinarie befattning bestäms. 
Praktiken ska varvas med teoriinslag.” 
 



Traineeprogram – en formgivare? 
 
 

 28 

Skillnaden mellan ett traineeprogram och en introduktion av en tjänst är att 
vid den vanliga introduktionen skolas den nyanställde in i en viss tjänst, 
men som trainee ges möjligheten att arbeta i olika funktioner och på flera 
avdelningar (www.civilekonomerna.com). Tanken är att traineen ska få en 
helhetsbild av företaget och samtidigt få prova på de olika delar företaget 
har att erbjuda. Programmet ska dessutom vara minst ett år långt för att 
traineen ska hinna skaffa sig den tänkta kunskapen. (Linnerhag, 2000)  
 
För att individen ska ta till sig kompetensutvecklingen under 
traineeprogrammet behöver han/hon känna sig motiverad. Anttila (2001) 
menar att en grundläggande förutsättning för kompetensutveckling är att 
det finns motivation bland dem som kompetensutvecklingen riktas mot. 
 
 

3.3 Motivation och individens förväntningar 
 
Vi har i avsnitt 3.1.1 konstaterat att motivation är en viktig bakomliggande 
faktor till att kompetensdimensionen ”vilja” uppfylls. Vi har även, i avsnitt 
3.2, konstaterat att kompetensutveckling innebär någon form av förändring. 
Axelsson (1996) fastställer att förändring underlättas om den som ska 
genomgå förändringen är motiverad. Dessa två iakttagelser motiverar oss 
att även behandla begreppet motivation.  
 
Utan att fördjupa oss i den historiska utvecklingen av begreppet ansluter vi 
oss till Jenners (2004) åsikt att motivation är ett mångtydigt och svårfångat 
begrepp och att det är svårt att utforma en övergripande definition. Vi har 
valt att fokusera på motivationsteorier som är inspirerade av kognitiv teori 
eftersom vi delar den kognitiva teorins syn på mänskligt beteende. Kognitiv 
teori grundar sig i uppfattningen att mänskligt beteende styrs av de tankar 
och förväntningar gällande framtida händelser som individen har 
(Kaufmann & Kaufmann, 1998). Enligt Alsrup (2001) handlar kognitiv 
teori även om hur personer tolkar information. 
 
Jenner (2004) anser motivation bestå av tre samverkande faktorer: 
individens inre drivkraft, individens målsträvan och en växelverkan mellan 
drivkraft och mål som dels är kopplad till huruvida målet uppfylls, dels till 
individens självkänsla. Utifrån dessa faktorer beskriver Jenner (2004, s. 42) 
motivation som ett förlopp: 
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”En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser 
beteenden eller handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller 
inre.” 
 
Kaufmann och Kaufmann (1998) påpekar dock att motivation inte räcker 
som drivkraft om individen inte har de nödvändiga färdigheterna eller 
kunskaperna för att kunna utföra ett visst arbete. Ur ett 
organisationsperspektiv anser vi dessutom att det är av ringa intresse att 
behandla motivation om det inte sätts i samband med individens prestation. 
Vi håller med Kaufmann och Kaufmann (1998) om att motivation kan 
beskrivas som en vägröjare för arbetsbeteende och prestation. De menar att 
motivation verkliggörs via individens tankeprocesser till ett beteende som 
sedan leder till en arbetsprestation. Dessa tankeprocesser kan bestå av 
exempelvis förväntningar och målsättningar. Genom att behandla 
förväntningsteori vill vi kunna påvisa att motivation är bakomliggande 
individens prestation.  
 
Förväntning är en viktig variabel vad gäller motivation i arbetssituationer. 
Människor motiveras till arbete när de förväntar sig kunna uppnå det de vill 
få ut av sitt arbete. Vad individen förväntar sig i en arbetssituation beror, 
enligt Kaufmann och Kaufmann (1998), på tre faktorer: subjektiva 
förväntningar, instrumentella överväganden samt valensvärderingar. 
Subjektiva förväntningar handlar om vad individen förväntar sig att 
prestationen ska ge för utslag. För att en individ ska vara motiverad att göra 
ett bra arbete krävs att han/hon förväntar sig att resultatet ska motsvara 
arbetsinsatsen, höga förväntningar på resultat höjer således motivationen. 
Instrumentella överväganden omfattar dock att förväntningarna måste 
följas av en belöning för att ha önskad effekt. Belöning innefattar inte bara 
materiella belöningar som lön och bonus, utan även immateriella såsom 
feedback och beröm. Upplever individen att belöning för en prestation 
uteblir sjunker motivationen. Sker det upprepade gånger kan det leda till en 
känsla hos individen av att insatsen förringas. Den tredje faktorn, 
valensvärderingar rör hur individen uppfattar belöningen, vilket också 
påverkar motivationen. Även om kriterierna för subjektiva förväntningar 
och instrumentella överväganden uppfylls uteblir motivationen om 
belöningen inte uppfattas som värdefull av individen. Om individens insats 
exempelvis belönas med extra semesterdagar, men inte ges tid att ta ut 
dessa kan belöningen uppfattas som värdelös. (Kaufmann & Kaufmann, 
1998) 
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Även Alsrup (2001) ansluter sig till ovanstående tolkning av 
förväntningsteori och menar att en handling hänger intimt samman med en 
förväntning att handlingen följs av ett visst utfall, samt hur attraktivt detta 
utfall är för individen. Hon påpekar dessutom att individens motivation kan 
förstärkas om ledningen tydliggör sambandet mellan beteende och 
belöning. Vidare anser Alsrup (2001) att outtalade överenskommelser 
mellan arbetsgivare och arbetstagare är avgörande för motivationen på 
arbetsplatsen.  
 
Arbetsgivarens och arbetstagarens relation är något vi ämnar behandla i 
avsnitt 3.5, men innan vi kommer in på denna redogör vi för begreppet 
lojalitet. Liksom Alvesson (2000) betraktar vi kopplingen mellan lojalitet 
och motivation som relativt svag. En individ kan känna låg lojalitet 
gentemot sin arbetsgivare men ändå arbeta mycket, enbart för att han/hon 
tycker om att arbeta (Alvesson, 2000). Vi betraktar emellertid lojalitet som 
en faktor som påverkar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och 
ur denna aspekt finner vi begreppet relevant för vår studie. 
 
 

3.4 Lojalitet 
 
För företaget är kostnaderna för personalutbildning tydliga och omedelbara, 
medan fördelarna ofta syns först på lång sikt och kan komma att gynna 
andra organisationer om den anställde bestämmer sig för att lämna 
företaget. (Pfeffer, 1994) Axelsson (1996) ger ett exempel på en mindre 
lyckad kompetenssatsning då svenska försvarsmakten bekostade 
utbildningen för piloter som sedan rekryterades av kommersiella flygbolag 
där lönerna låg betydligt högre. Flygbolagen fick kompetent personal 
medan försvaret förlorade sina investeringar. Detta exemplifierar varför det 
ur företagets perspektiv är viktigt att skapa lojalitet bland sina medarbetare. 
I detta fall anser vi att lojalitet ges betydelsen ”att stanna kvar”. Begreppet 
lojalitet kan emellertid ges en mängd olika innebörder, varför vi finner det 
relevant att reda ut vilka dimensioner begreppet kan anses innehålla. Vi 
presenterar här en rad definitioner för att slutligen komma fram till hur vi 
tolkar begreppet. 
 
Svenska Ordboken (2003) definierar lojalitet enligt följande: 
 
”pålitlighet, trohet, kamratlighet, hederlighet, solidaritet” 
 



Referensram 
 

 

 31

Begreppet lojalitet är relevant i många olika sammanhang, vi behandlar det 
dock i en organisationskontext och använder oss följaktligen av termen 
organisationslojalitet. Graham (1991, s. 255) ger följande definition av 
detta begrepp: 
 
”identifiering med och trohet till en organisations ledare och 
organisationen som helhet, som överskrider individens, arbetsgruppens och 
avdelningens snäva intresse.”  
 
Grahams definition beskriver hur individen förhåller sig till organisationen, 
men vi anser, liksom Rousseau (2004), att lojalitet även handlar om hur 
organisationen förhåller sig till individen. I samband med sin beskrivning 
av det psykologiska kontraktet6 definierar hon lojalitet som ”ett åtagande 
mellan arbetsgivare och arbetstagare att möta varandras behov” (2004, s. 
122).  
 
Lindgren et al (2001) gör gällande att individens känsla av lojalitet i mindre 
grad kommer att riktas mot organisationen som sådan, utan snarare mot de 
arbetsuppgifter som organisationen kan erbjuda. De grundar sitt 
resonemang på att arbetssituationen har förändrats och mer och mer baseras 
på projekt eller kortare uppdrag. Detta anser vi visar att de ser en 
förändring i det åtagande mellan arbetsgivare och arbetstagare som 
Rousseau (2004) beskriver. Vidare menar Lindgren et al (2001) att 
samtidigt som individen är medveten om att det är viktigt att utföra ett bra 
arbete är det också viktigt att bygga upp ett långsiktigt nätverk av personer 
att få hjälp av (och hjälpa) även i framtiden.  
 
Alvesson (2000) definierar lojalitet som ”frånvaro av utträde” (s.1107), 
vilket vi anser tillföra en relevant dimension till Grahams och Rousseaus 
definitioner. Grahams definition innefattar visserligen termen trohet, i 
vilken ”frånvaro av utträde” skulle kunna utläsas, men vi vill ändå 
komplettera med Alvessons definition. 
 
Vi kopplar Alvessons (2000) definition till Reichheld (1996), som i sin 
diskussion om lojalitet betonar vikten av att de anställda stannar kvar i 
företaget. Han anser att lojalitet är en viktig medverkande kraft till ett 
företags framgång och hävdar därför att lojala anställda är grunden till en 
lojal kundkrets. Vidare är han av åsikten att det tar tid att utveckla 
personliga relationer med kunder och låg personalomsättning ökar 
möjligheterna till relationsskapande. Om anställda stannar länge i företaget 
innebär det dessutom att företaget gör besparingar genom att sänka sina 
                                                 
6 Det psykologiska kontraktet kommer att behandlas i avsnitt 3.5. 
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rekryteringskostnader och genom att slippa utbilda nyanställd personal. 
Därför menar han att företag som satsar på att hitta och behålla produktiva 
anställda får igen den ansträngningen genom ett högre resultat. (Reichheld, 
1996) Vilka konsekvenser en anställds utträde får för organisationen är 
kopplat till personens position och ansvarsområden. Om en individ som 
inte har någon hög position och inte varit anställd någon längre tid lämnar 
organisationen får det troligen inga större konsekvenser för företagets 
verksamhet, utöver kostnader för att ersätta personen ifråga. Rör det sig 
däremot om en nyckelperson för företaget är det större risk att 
konsekvenserna skadar verksamheten. (Alvesson, 2000) 
 
Vi har såsom åsikt att de tre dimensioner som Graham, Rousseau och 
Alvesson täcker med sina definitioner av lojalitet alla är av relevans för vår 
studie. Vi vill därför lyfta fram aspekterna: identifiering med och trohet till 
organisationen, åtagande att möta ömsesidiga behov samt frånvaro av 
utträde, för att beskriva hur vi ser på lojalitet. Vi ser dessa dimensioner som 
sammanlänkade, vilket vi anser oss kunna se av Lindgren et al (2001) fört 
resonemang. 
 
Lindgren et al (2001) framhåller att ju bättre överensstämmelse mellan 
individens och organisationens värderingar, desto större möjligheter finns 
att individen etablerar en social gemenskap som håller honom/henne kvar i 
organisationen. De gör även gällande att organisationslojaliteten, närmare 
bestämt den känsla av samhörighet och ansvar som en individ känner inför 
den organisation som han/hon är medlem av, inte sällan beskrivs som ett 
psykologiskt kontrakt.  
 
 

3.5 Det psykologiska kontraktet 
 
Ett kontrakt är ett muntligt eller skriftligt löfte som avges i utbyte av någon 
form av kompensation och som är juridiskt erkänt (Farnsworth, 1982). I 
arbetssammanhang kan kontrakt definieras som ett utbyte mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Det kan vara i skriftlig form, muntligt eller 
på annat sätt ett uttryck för framtida åtaganden. (Rousseau, 1995)  
 
Det finns även kontrakt som inte är av fysisk karaktär, som täcker in 
ömsesidiga överenskommelser och sociala normer (Rousseau, 1995). Alla 
människor har föreställningar om hur världen ser ut och fungerar, och dessa 
föreställningar gör sedan att de har förväntningar på andra. 
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Förväntningarna omvandlas till kontrakt som styr deras relationer. 
(Gernandt, 1992) Ett exempel på ett sådant kontrakt är psykologiska 
kontrakt som består av övertygelser, baserade på uttalade eller outtalade 
löften gällande en överenskommelse mellan individ och organisation 
(Rousseau, 1995). Värdet i att upprätta psykologiska kontrakt ligger i att 
det minskar osäkerheten parterna emellan och hjälper dem att möta 
varandras behov genom att förutse framtida utbyten (Dabos & Rousseau, 
2004). 
 
 

3.5.1 Det psykologiska kontraktets olika faktorer  
 
Rousseau (2004) anser att det går att uttyda sex olika faktorer som påverkar 
det psykologiska kontraktets utformning. För det första bör kontraktet 
bygga på frivilligt val, eftersom det ökar sannolikheten att individerna 
vidhåller sitt åtagande. Den andra faktorn tar upp att parternas syn på 
överenskommelsen spelar in. En individ kan uppfatta överenskommelsen 
som ömsesidig på grund av subjektiva tolkningar, medan den andra parten 
har sin subjektiva tolkning av kontraktsvillkoren. För det tredje så tenderar 
psykologiska kontrakt att vara ofullständiga. Varken arbetsgivare eller 
arbetstagaren kan inledningsvis klarlägga exakt vad kontraktet innehåller, 
utan det är något som utformas med tiden allteftersom relationen utvecklas. 
Den fjärde faktorn som forskaren beskriver är existensen av flera 
kontraktupprättare. Arbetstagarens tolkning av sitt psykologiska kontrakt 
påverkas först och främst av information från närmaste chef, men även från 
andra källor som exempelvis medarbetare och ledning. Om för stor vikt 
läggs vid den närmsta chefen kan arbetstagaren uppfatta det som att 
kontraktet bryts om chefen lämnar företaget. Den femte faktorn är 
hanteringen av förluster om ena parten inte uppfyller sin del av kontraktet. 
För att kontraktet ska kunna fortleva är det då viktigt att minimera skadorna 
genom att försöka gottgöra motparten för den del av kontraktet som inte 
uppfyllts. Den sista punkten handlar om tilltro till det psykologiska 
kontraktet. Det faktum att det finns ett psykologiskt kontrakt påverkar 
parternas mentala bild av relationen och därmed kontraktet i sig. Om det 
finns ett fungerande kontrakt minskar behovet av fullständig information då 
det existerande kontraktet skapar underlag för framtida förväntningar. Om 
relationen genomgår stora förändringar kan det dock hända att kontraktet 
måste omförhandlas. (Rousseau, 2004) 
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3.5.2 Bildandet av det psykologiska kontraktet 
 
Rousseau (1995) menar att psykologiska kontrakt är baserade på den 
information som är tillgänglig för individen, vad beträffar organisationen 
och individens arbetsgrupp samt individens motiv. Dessa kontrakt är 
skapade av individuella och organisatoriska faktorer, som är tolkade av den 
individuella kontraktsinnehavaren. Vidare illustrerar Rousseau uppkomsten 
av psykologiska kontrakt genom följande figur.  
 

 
Figur 3.2: Bildandet av individens psykologiska kontrakt (Källa: Rousseau (1995), s. 
33) 
 
 
Figur 3.2 visar både externa och interna faktorer som påverkar det 
psykologiska kontraktet. De externa faktorerna (vilka illustreras som cirklar 
i figuren) är organisationsbundna och rör budskap som organisationen 
förmedlar och sociala signaler som medarbetare förmedlar. De interna 
faktorerna (vilka illustreras som rektanglar i figuren) är individuella och 
handlar om personens kodning och tolkning av budskapet samt personens 
mottaglighet. Hur individen uppfattar budskapet och hur det sedan tolkas 
har större inverkan på det psykologiska kontraktet än själva budskapet som 
sänds ut. Tillsammans påverkar de externa och interna delarna 
utformningen av individens psykologiska kontrakt. (Rousseau, 1995) 
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Budskapets utformning handlar om att organisationen uttrycker åtaganden 
genom agerande som visar företagets framtida intentioner. Individen kan få 
information om organisationens åtaganden på en rad olika sätt: genom 
öppna uttalanden från organisationen, genom observationer, eller genom 
organisationens policy och dess sociala konstruktioner. Öppna uttalanden 
är organisationens kraftfullaste sätt att styra hur individen tolkar dess 
agerande. Om syftet med organisationens agerande inte förmedlas ökar 
risken för misstolkningar. Observationer av hur medarbetare blir 
behandlade är en tillgänglig informationskälla som påverkar individens 
relation till organisationen. Organisationens policy, kompensationssystem 
och lönenivåer samt dess historia och rykte bidrar också till den bild som 
skapas. (Rousseau, 1995)  
 
Sociala signaler är en betydelsefull källa till information för individen. 
Informationen är organisationsrelaterad och förmedlas via medarbetare 
eller arbetsgrupper. Medarbetarna kommunicerar normer och 
tillhandahåller intryck om arbetsplatsen, vilket i sin tur ligger till grund för 
hur individen tolkar organisationens agerande. Som utläses av figur 3.2 kan 
de sociala signalerna påverka både individens kodning och tolkning. 
(Rousseau, 1995)  
 
Kodning beskriver den process som får individen att tolka organisationens 
agerande som löften. Ett vanligt problem med att koda handlingar som 
löften är huruvida individen tar emot och känner igen budskapet. För att 
individen ska tillerkänna ett löfte trovärdigt måste kontraktets skapare 
anses inneha en makthavande position eller kapacitet att göra åtagandet. 
Dessutom ska tillfället för åtagandet vara lämpligt och slutligen behöver 
kontraktets skapare agera i enlighet med åtagandet. (Rousseau, 1995) 
 
Individens personlighet påverkar dess mottaglighet för hur den kodade 
informationen används. Två viktiga faktorer av personlig karaktär är 
individens förutfattade meningar och karriärmotiv. Förutfattade meningar 
rör främst individens självbild, vilken tenderar att överskattas. De flesta 
individer anser sig vara över genomsnittet om de tillfrågas om sina 
arbetsinsatser eller dylikt. Karriärmotiv handlar om vad individen 
eftersöker. Om en tjänst ses som en språngbräda till ett annat arbete eller 
om individen ser en framtid inom organisationen, påverkar dess tolkning av 
vad han/hon är skyldig och vad som i sin tur förväntas i gengäld. Dessa 
motiv kan agera som filter till mottagen informationen och påverkar även 
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vilken typ av kontrakt individen upprättar med organisationen. (Rousseau, 
1995) 
 
Tolkning beskriver individens bedömning av vilket agerande som förväntas 
för att uppfylla både sina egna och organisationens åtagande. Eftersom 
kontraktets villkor främst utgörs av ord och observationer, måste individen 
tolka dessa för att kunna omvandla löften till förväntat agerande. Innan ett 
förväntat agerande har uttryckts kan inte individen veta om kontraktet 
uppfylls eller ej. Sociala signaler och organisatoriska normer kan hjälpa till 
att tolka vilken prestation som förväntas. (Rousseau, 1995) 
 
För att ett psykologiskt kontrakt ska uppstå krävs även att individen hyser 
tilltro till kontraktsvillkoren. Viktigt att poängtera är att tilltron baseras på 
vad individen tror sig ha kommit överens om med motparten, inte vad 
individen faktiskt avser att göra. Det ligger dock i kontraktets natur att 
villkoren inte behöver vara ömsesidiga parterna emellan, det bygger 
däremot på en delad uppfattning om att parterna är överens. Detta beror på 
att människor gör subjektiva tolkningar, ”utmärkt service” behöver 
exempelvis inte betyda samma sak för den som ska leverera en tjänst som 
för mottagaren. För att arbetsgivare och arbetstagare ska dela ett 
psykologiskt kontrakt, är den kritiska punkten inte ifall de är överens om 
vad som har hänt utan att de gör samma tolkningar. (Rousseau, 1995) 
Givetvis är det lättare att bibehålla ett kontrakt om båda parter har samma 
åsikt (Rousseau, 2004).  
 
 

3.5.3 Olika typer av psykologiska kontrakt  
 
Fastän psykologiska kontrakt kan bli lika unika som varje individ, hävdar 
Rousseau (2004) att det finns vissa mönster som differentierar relationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare delar författaren in 
psykologiska kontrakt i relations-, transaktions- och balanserade 
psykologiska kontrakt.  
 
Rousseau (2004) förklarar att relationspsykologiska kontrakt handlar om 
lojalitet och stabilitet. Hon definierar lojalitet som ”ett åtagande mellan 
arbetsgivare och arbetstagare att möta varandras behov” och stabilitet 
som ”ett öppet framtida åtagande mellan parterna” (2004, s. 122). Detta 
kontrakt bygger ofta på en stark relation mellan arbetsgivare och 
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arbetstagare och stabiliteten har sin grund i relationens traditioner och 
historik (Rousseau, 1995). En arbetstagare med relationspsykologiska 
kontrakt är mer villig att arbeta övertid, hjälpa kollegor samt stödja 
organisationsförändringar. Även om arbetstagaren i denna typ av relation 
kan bli upprörd när konflikter uppstår, söks ofta en lösning för att bibehålla 
den goda relationen parterna emellan. Arbetsgivaren tar större ekonomiskt 
ansvar för sina anställda om ett relationspsykologiskt kontrakt har inrättats. 
Arbetsgivaren tenderar således att upprätta dessa kontrakt med de anställda 
som är mest värdesatta. (Rousseau, 2004) 
 
Transaktionspsykologiska kontrakt används i relationer där 
arbetsuppgifterna är specifika och begränsade och det rör sig om en kortare 
tidsperiod (Rousseau, 2004). Raja et al (2004) påpekar även att detta 
kontrakt endast har ekonomiskt och materialistiskt fokus. En arbetstagare 
med detta kontrakt tenderar att söka nytt arbete när förhållandena ändras 
eller när arbetsgivaren inte lever upp till överenskommelsen (Rousseau, 
2004). Detta medför att omsättningen är relativt hög bland arbetstagare 
med transaktionspsykologiska kontrakt (Rousseau, 1995). Vid denna typ av 
kontrakt är det den anställda som tar det ekonomiska ansvaret vid 
motgångar. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har benägenhet att bryta 
ett transaktionspsykologiskt kontrakt om en av parterna misslyckas att möta 
behoven. Transaktionspsykologiska kontrakt kan vara användbara om 
arbetet kan övervakas och det inte krävs något samarbete med andra 
medarbetare. Har kontraktet uppstått ur ett misskött relationspsykologiskt 
kontrakt måste dock åtgärder vidtas om relationen ska kunna fortgå. 
(Rousseau, 2004) 
 
Balanserade psykologiska kontrakt är en kombination av de två föregående 
kontrakten. Kontraktet besitter den öppna tidsram och det ömsesidiga 
åtagande som återfinns i relationspsykologiska kontrakt, samt de 
prestationskrav och omförhandlingar som transaktionspsykologiska 
kontrakt innebär. Tanken med det balanserade psykologiska kontraktet är 
att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får möjlighet att utvecklas, 
medan det förväntas att de är flexibla och villiga att anpassa sig när de 
ekonomiska förhållandena förändras. Ett balanserat psykologiskt kontrakt 
fördelar således det ekonomiska risktagandet mellan de båda parterna. 
(Rousseau, 2004)  
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3.5.4 Parternas påverkan  
 
Som tidigare nämnts upprättas det psykologiska kontraktet mellan två 
parter, arbetsgivare och arbetstagare. Dabos och Rousseau (2004) menar att 
skapandet av ömsesidighet mellan parterna är det bästa tillvägagångssättet i 
arbetsrelationer, då det gör att bägge parter kan vara mer produktiva, och 
deras interaktion kan bli mer ömsesidigt stödjande och konstruktiv. 
(Rousseau, 1995) Delad uppfattning och agerande baserat på denna 
ömsesidighet påverkar arbetsrelaterade resultat såsom produktivitet, 
förväntningar, åtaganden och vilja att stanna i organisationen (Dabos & 
Rousseau, 2004). När de två parterna i kontraktet är överens om villkoren 
bör deras prestation bli tillfredställande för båda parter. Detta är även något 
som utvecklas i takt med tiden, parterna når en ömsesidig förståelse och 
kan förutsäga varandras agerande. (Rousseau, 1995) 
 
Arbetsgivaren kan påverka det psykologiska kontraktet på ett antal sätt. De 
första kontakterna med en arbetstagare, från rekrytering till påbörjat arbete, 
har betydande effekt på det psykologiska kontraktet. Andra viktiga element 
är utbildning och utveckling samt graden av tillfredsställelse. Särskilt 
kvaliteten på utbildningen och utvecklingen väger tungt när arbetstagaren 
tror att en överenskommelse har nåtts eller upprätthållits. Emellertid har 
arbetsgivarens roll störst betydelse gällande dess sätt att motivera och 
belöna arbetstagaren samt ange vad han/hon kan förvänta sig av företaget i 
framtiden. (Rousseau, 2004)  
 
Enligt Rousseau (2004) kan även arbetstagaren påverka det psykologiska 
kontraktet och han/hon formar sitt eget psykologiska kontrakt genom sina 
karriärmål, sin personlighet och genom att förhandla speciella avtal. 
Individens karriärmål påverkar på så vis att arbetstagaren engagerar sig i 
företaget på olika sätt beroende på om han/hon ser det som en 
långtidsanställning eller endast en tjänst tills en bättre möjlighet hittas 
någon annanstans (Rousseau, 1990). Raja et al (2004) anser att individens 
personlighet har inflytande över kontraktet genom att den inverkar på 
individens val, preferenser, beteende och sätt att relatera till organisationen. 
Möjligheten att förhandla fram speciella avtal har betydelse för vilken typ 
av kontrakt som upprättas. En person med ett speciellt förhandlat avtal, 
som inte är tillgängligt för andra, är mer benägen att ha ett 
relationspsykologiskt kontrakt. Detta avtal är särskilt karaktäristiskt för 
arbetstagare som har förhandlat till sig speciella möjligheter vad gäller 
utbildning och utveckling. (Rousseau, 2004) 
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3.6 Sammanfattande modell 
 
Avslutningsvis vill vi sammanfatta referensramen genom att illustrera hur 
vi anser att våra valda teorier hänger samman.  

 
 

Figur 3.3: Sammanfattande modell av referensramen, egen konstruktion 
 
 
Individens motivation påverkar både dess kompetens och 
kompetensutveckling. Enligt Axelsson (1996) har motivation inverkan på 
kompetens genom att kompetensdimensionen ”vilja” behöver uppfyllas för 
att de övriga faktorerna, tillfälle och kunskap, ska kunna tillvaratas fullt ut. 
Anttila (2001) gör gällande att individens motivation är en bakomliggande 
faktor till kompetensutveckling. Kompetens och kompetensutveckling 
hänger samman såtillvida att individens behov av kompetensutveckling är 
beroende av dess kompetens och individens kompetens ökar när han/hon 
tillgodogör sig kompetensutvecklingen. Enligt Ellström (2004) är 
personalutveckling en del av kompetensutveckling och detta kopplar i sin 
tur ihop begreppet med traineeprogram. Detta illustreras i modellen genom 
att traineeprogram och kompetensutveckling placeras tillsammans. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur deltagandet i ett traineeprogram 
påverkar relationen, det vill säga det psykologiska kontraktet, mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Detta eventuella samband illustreras av en 
streckad pil i figuren. Rousseau (1995) framställer lojalitet som en faktor 
som påverkar det psykologiska kontraktets utformning. Individens 
motivation påverkas dessutom av det psykologiska kontraktet i enlighet 

Motivation Kompetens 

Kompetensutveckling 

Traineeprogram 

Det psykologiska kontraktet 

Lojalitet 
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med Alsrups (2001) argumentation att relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare är av stor betydelse i arbetslivet. Vi ser alltså att sambandet 
mellan teorierna utgörs av det psykologiska kontraktet.  
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4. Empiri 
 
 

I metodkapitlet redogjordes för insamlingen av undersökningens empiri 
och nu är det tid för läsaren att ta del av detta material, bestående av 
intervjuer samt internt material från Danske Bank. Vi har valt att dela in 
kapitlet i två delar, ett företagsperspektiv och ett traineeperspektiv, där det 
i första delen redogörs för intervjuer med de traineeansvariga och i den 
andra skildras traineernas åsikter. För att läsaren ska få bättre inblick i 
Danske Bank inleder vi med en kort beskrivning av företagets verksamhet i 
Sverige och dess traineeprogram.  
 

 

4.1 Presentation av Danske Bank 
 
Danske Bank är Danmarks största bank och Nordens näst största bank. 
Organisationen finns i de nordiska länderna och dessutom driver banken 
verksamhet i New York, London och Hamburg, samt genom dotterbolag i 
Warszawa och Luxemburg. Danske Bank tog sig in på den svenska 
marknaden 1997 då företaget köpte upp Östgöta Enskilda Bank, med 
tillhörande provinsbanker7. Sedan dess har banken expanderat kraftigt och 
idag består organisationen i Sverige av tolv provinsbanker, med 47 
bankkontor som delar gemensamma specialenheter och administrativa 
enheter. Bankkontoren ägnar sig främst åt bankens kärnverksamhet, som är 
kundinriktad verksamhet. De gemensamma enheterna, så kallade interna 
enheter, bistår kontoren med diverse tjänster. Sammanlagt arbetar cirka 
1200 anställda runt om i Sverige. (Intranet, Danske Bank)  
 
Danske Bank blev utsedd till Årets bank av Privata Affärer hösten 2004. 
Tidningens motivering löd (Fälldin, 2004, s. 34-35):  
 
”Vi välkomnar en stor utländsk aktör som på allvar tar upp konkurrensen 
med de fyra stora bankerna. Genom att använda provinsbankskonceptet 
förenar man storbankens utbud med den lokala bankens närhet till 
kunden…”  
 

                                                 
7 Östgöta Enskilda Bank startade en provinsbanksrörelse 1994, genom uppköp av sin första provinsbank, 
som sedan kom att ingå i Danske Bank. 
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4.1.1 Traineeprogrammet  
 
Danske Bank startade sitt första traineeprogram hösten 2001 och har 
därefter haft ännu ett program som påbörjades januari 2004. Som nämnts i 
metodkapitlet fokuserar vi vår studie på traineeprogrammet 2001/2002, för 
att kunna ta del av hur de före detta traineerna ser på programmet och sin 
situation när de etablerat sig i arbetslivet. Följande beskrivning och 
uttalanden om traineeprogrammet rör således programmet 2001/2002 och 
är baserat på information från de traineeansvariga på Danske Bank. 
 
Traineeprogrammet var inriktat på att dels utbilda generalister till bankens 
kontor, dels specialister till de interna enheterna. Längden på 
traineeprogrammet var individuellt anpassat, och sträckte sig under 12-18 
månader, beroende på när traineerna hittade någon lämplig tjänst i 
organisationen. Precis som övriga nyanställda blev traineerna provanställda 
under 12 månader. Programmet var upplagt så att traineerna tillbringade 
ungefär tre-fyra månader på ett antal olika enheter, varav en skulle vara 
utlandsenhet. Dessutom gjordes ett antal kortare studiebesök på ytterligare 
avdelningar. Därtill ingick gemensamma utbildningstillfällen för att 
traineerna dels skulle få kunskap om bankens produkter och tjänster, men 
även personlig utveckling. 
 
En av huvudpunkterna för traineeprogrammet var att ha ett flexibelt och 
individuellt anpassat program där traineerna kunde vara med och påverka 
och ha önskemål om var de skulle bli placerade. Under programmets gång 
skulle traineen bestämma sig för om han/hon ville fortsätta en generalist- 
eller specialistbana efter programmet.  
 
Traineeprogrammet riktade sig till unga akademiker med max två års 
arbetslivserfarenhet efter avslutad examen och var endast öppet för externa 
sökande, med undantag för extraanställda inom banken. Totalt fick Danske 
Bank in cirka 300 ansökningar, av vilka 14 blev antagna. Som en del av 
marknadsföringen av programmet skickades en informationsbroschyr ut till 
3500 studenter. 
 
 
Traineeprogrammets informationsbroschyr 
Inför traineeprogrammet utformade Danske Bank en informationsbroschyr, 
”Vill du vara med och utveckla Sveriges snabbast växande bank?”, och i 
detta avsnitt tar vi upp, för vår undersökning, relevanta delar av 
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broschyren. På de första sidorna beskrivs bankvärlden som en intressant 
arbetsplats och där skrivs bland annat att om den sökande är intresserad av 
ett utvecklande arbete är det rätt val att söka sig till denna bransch. Därefter 
återges vad det är som gör Danske Bank till en attraktiv arbetsgivare bland 
alla banker och då presenteras företagets historik och framtidsplaner. Det 
understryks att Danske Bank har en unik närhet till kunden, samt att banken 
anser att relationer är viktigare än transaktioner.  
 
Vidare står det att Danske Bank inte bara är en organisation som satsar på 
närhet till kunden utan närhet finns även inom företaget, det vill säga 
mellan medarbetarna. Det är en platt organisation med korta beslutsvägar 
där inga hierarkier byggs. Det framhävs i texten att medarbetaren och dess 
förmåga är av avgörande betydelse för bankens framgång och det påpekas 
även att organisationen är uppbyggd av kreativa och initiativrika 
människor. Emellertid står det att traineerna inte bärs fram till ett attraktivt 
arbete, utan att individen själv växer genom att få ta eget ansvar. Om 
personen ifråga satsar på banken och har förmåga att bidra till Danske 
Banks framgång, kommer han/hon få möjligheter till utveckling, och då 
finns många karriärvägar att välja mellan. Karriärvägarna som nämns är att 
bli affärspartner eller personlig rådgivare på lokala kontor, att bli specialist 
inom något av bankens produktområden eller att inrikta sig på någon av 
bankens interna enheter. Ledarskapsbana nämns också som ett alternativ: 
 
”Kanske är du en av dem som ska leda oss in i framtiden och ansvara för 
att också nästa generation bankmänniskor… lever upp till vårt löfte att en 
liten mindre bank gör dig till en större kund.” (Danske Bank, 2001, s.7) 
 
Det går att läsa att Danske Bank går en spännande framtid tillmötes och att 
banken ska fortsätta utmana de andra bankerna med sin kombination av den 
stora bankens resurser och den lilla bankens närhet. Det står även att de 
behöver unga engagerade människor för att klara av detta och att det är ”en 
unik möjlighet att skapa dig en framtid i en spännande bank” (Danske 
Bank, 2001, s.8). 
 
Den sista delen av broschyren beskriver traineeprogrammet mer detaljerat, 
hur programmet är uppbyggt, och vad som ska hända efter avslutat 
program. Det uttalade syftet som står i broschyren är att ”utveckla 
medarbetare som kan axla en nyckelposition i banken” (Danske Bank, 
2001, s. 8). Det poängteras dessutom att traineerna efter avslutat program 
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kan fortsätta inom bankens utvecklingsprogram för blivande ledare eller 
kan antas till bankens mentorprogram. 
 
 

4.2 Företagsperspektiv 
 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till traineeprogrammet, programmets 
syfte, företagets förväntningar på programmet samt de traineeansvarigas 
åsikter om traineernas förväntningar, karriär och framtidsutsikter. Dessa 
aspekter är skildrade utifrån de traineeansvarigas perspektiv, baserat på de 
intervjuer vi haft med dem.  
 
 

4.2.1 Traineeprogrammets uppkomst 
 
De traineeansvariga är överens om att anledningen till att Danske Bank 
startade ett traineeprogram var att det fanns ett långsiktigt kompetensbehov 
i organisationen. För det första var banken i en oerhört stark expansionsfas, 
nya kontor etablerades och de centrala enheterna expanderade. För det 
andra har företaget relativt hög andel äldre bland sina anställda och många 
framtida pensionsavgångar att vänta. De traineeansvariga upplyser att 
banken traditionellt ofta har externrekryterat till höga positioner, främst 
människor med lång erfarenhet av bankverksamhet, för att fylla på med 
kompetent personal. Det har dels bidragit till den höga ålderskurvan, men 
det har även inneburit stora kostnader att enskilt rekrytera nya medarbetare 
från konkurrenter. Ur ett lönsamhetsperspektiv är det mer givande att göra 
en grupprekrytering, påpekar de traineeansvariga, vilket även ger relativt 
snabb återbetalning i organisationen. De traineeansvariga poängterar 
dessutom att traineeprogram är ett bra sätt att forma unga människor in i 
organisationen.  
 
Syftet med traineeprogrammet var, enligt de traineeansvariga, att 
säkerställa bankens kompetens på nyckelbefattningar, som specialister eller 
som framtida ledare. De traineeansvariga framhäver att de med detta 
menade självständiga tjänster med eget ansvar, vilket de även anser är 
sådana positioner som de före detta traineerna besitter idag. En av de 
traineeansvariga framhäver dessutom att banken ville få in en grupp 
människor, som skulle få en god och bred kunskap om banken samt skapa 
ett stort nätverk inom organisationen. Utöver detta har traineeprogrammet 
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ökat bankens synlighet gentemot studenter och därigenom skapat goodwill, 
även om detta inte var det primära syftet. Programmet har marknadsförts i 
samband med rekrytering, vilket har bidragit till att Danske Bank syns som 
en attraktiv arbetsgivare.  
 
De traineeansvariga understryker att själva rekryteringsfasen har stor 
betydelse när det gäller att finna individer som bäst matchar företagets 
förväntningar. När traineeprogrammet marknadsförs är det därför viktigt att 
förklara dess innehåll och syfte samt att vara lyhörd gentemot de potentiella 
kandidaterna. På så sätt kan företaget hitta rätt person i bemärkelsen att 
hans/hennes förväntningar matchar det banken kan erbjuda. Det är även av 
betydande vikt att förbereda de avdelningar som åtagit sig att ta emot 
traineer under programmet. För att en avdelning ska vara en bra mottagare 
av en trainee krävs ett intresse för utveckling. Det måste även finnas ett 
ledarskap och ett handledarskap i kombination med tid och engagemang för 
att det ska bli givande. En av de traineeansvariga framhåller att det givetvis 
fungerar bättre på vissa avdelningar i organisationen än på andra, och detta 
var något som personalavdelningen tog hänsyn till när traineerna 
utplacerades. 
 
Efter traineeprogrammet 2001 var det några års uppehåll till nästa program 
startade i januari 2004. Det första programmet avslutades i mars 2003, 
varefter tid behövdes till att utvärdera om målsättningarna med programmet 
uppfylldes, om traineerna stannade i organisationen och om det var till 
nytta för företaget. En av de traineeansvariga menar även att 
personalavdelningen inte hade resurser att påbörja rekryteringsprocessen 
förrän det första programmet avslutats. Dessutom var organisationen inte 
redo att ta emot en ny grupp traineer så kort efter det föregående 
programmet. Det övergripande syftet med att ha ett traineeprogram är trots 
allt att tillgodose bankens behov, poängterar de traineeansvariga, och även 
om Danske Bank växer är organisationen fortfarande förhållandevis liten i 
Sverige, vilket gör att det inte finns behov av att ha traineeprogram varje år.  
 
 

4.2.2 Danske Banks förväntningar 
 
De traineeansvariga påpekar att företaget lade stora resurser på traineerna i 
form av utbildning, tid och engagemang. Det gavs många möjligheter och 
företaget förväntade sig återbetalning i gengäld. Det förväntades även att 
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traineerna efter avslutat program skulle hitta befattningar som matchar 
bankens behov. Med hjälp av traineeprogrammet förväntade sig banken 
både kunna ge de som anställdes en bra utveckling samtidigt som det skulle 
öka möjligheterna att rekrytera internt i framtiden, på ett billigare sätt. 
Även om traineeprogrammet kostade mycket pengar, var förhoppningen att 
den sammanlagda investeringen skulle vara kostnadseffektiv.  
 
”Vår förväntning är ju att hitta lojala medarbetare med rätt kompetens och 
som ger tillbaka investeringen.” 
 
Alla traineerna från programmet 2001 arbetar kvar i banken, vilket, enligt 
de traineeansvariga, var över förväntan. Förhoppningen var att en handfull 
skulle vara kvar i ett längre perspektiv. En av de traineeansvariga 
framhåller att de naturligtvis reflekterat över hur länge de behövde ha kvar 
individerna, för att investeringen skulle vara lönsam, även om ingen exakt 
kalkyl framställdes.  
 
”Om de jobbar en tre-fyra år och några faller ifrån då har det ändå varit 
en god avkastning, så har vi resonerat.” 
 
När vi sedan diskuterar dagens arbetsmarknad ser de traineeansvariga en 
klar koppling mellan lågkonjunkturen och att alla från första programmet är 
kvar i banken. Konjunkturen minskade dock inte deras möjligheter att hitta 
befattningar i banken efter avslutat program, även om det kanske tog lite 
längre tid jämfört med om det hade varit högkonjunktur. 
 
 

4.2.3 Skillnader mellan anställning och traineeplats 
 
De traineeansvariga menar att de största skillnaderna mellan att komma in i 
företaget som trainee jämfört med att bli rekryterad individuellt till 
företaget är att traineerna på kort tid ges en gedigen utbildning. De anser 
däremot inte att det skulle vara någon skillnad mellan traineer och andra 
akademiker, utan att just dessa individer blev utvalda handlar snarare om 
”timing”. De anställde andra akademiker både före och efter rekrytering till 
traineeprogrammet som mycket väl hade platsat att gå det, men som 
utexaminerades vid ”fel” tidpunkt. Utbildningen gör dock, enligt de 
traineeansvariga, att traineerna efter fyra-fem månader har bättre kunskap 
om banken som helhet än många som har arbetat på samma kontor i fem år. 
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En intensiv utbildning innebär emellertid att traineerna tidigare ställs inför 
högre krav än andra anställda, tanken är ju att de på kort tid ska ge 
återbetalning i organisationen. 
 
En av de traineeansvariga nämner också nätverket som en skillnad. 
Traineerna skapar ett stort kontaktnät dels genom att tillhöra 
traineegruppen och dels genom att de träffar många olika människor på 
avdelningarna. Dessutom får de under traineetiden träffa ledningen och 
andra representanter med betydande befattningar, vilket gör att traineerna 
blir kända och synliga i organisationen.  
 
Fastän traineerna förespås en god karriär och utvecklingsmöjligheter efter 
avslutat program, bedömer de traineeansvariga att det är högst individuellt 
om karriären går snabbare för en trainee än för andra. De hävdar dock att 
traineerna har fått en god start samt skapat goda förutsättningar för att gå 
vidare.  
 
”Generellt sett så tror jag att det blir en lite snabbare skjuts in i 
yrkeslivet.” 
 
Efter traineeprogrammet beror traineernas löneutveckling helt på 
individuella prestationer, ambitioner och hur det går efter avslutat program. 
En av de traineeansvariga poängterar dock att under förutsättning att 
rekryteringen var rätt och att traineerna har fått rätt utbildning och matchats 
till en tjänst, borde det faktum att de gått traineeprogrammet innebära en 
något snabbare löneutveckling. Å andra sidan menar de båda att det kan 
komma in enskilt rekryterade som har lika snabb löneutveckling, eftersom 
det i så stor utsträckning beror på den individuella utvecklingen.  
 
Vid frågan om hur övriga anställda såg på traineerna anser de 
traineeansvariga att de som arbetsgivare nästan förstorade upp 
uppmärksamheten kring traineeprogrammet. En av de traineeansvariga 
uttrycker att:  
 
”Överlag så var kommentaren att det här var oerhört ambitiösa, duktiga 
medarbetare. Sen är det ju klart det fanns de som tyckte att de gled lite 
ovanpå, att de krävde mer än de skulle men den kommentaren finns ju om 
andra unga akademiker också.” 
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4.2.4 Traineernas förväntningar  
 
Vad gäller traineernas förväntningar på traineeprogrammet tror de 
traineeansvariga att deras förväntningar var mycket höga, främst med tanke 
på broschyren som gavs ut för att attrahera akademiker till programmet. 
Där nämndes saker som: 
 
”Efter femton månader har du unika kunskaper och ett utmanande jobb i 
en spännande bank.” 
 
På det sättet som traineeprogrammet beskrevs i broschyren skapades 
förväntningar om att ha relativt kvalificerade tjänster när perioden var slut. 
Framförallt skapades det en förväntan om valfrihet eftersom programmet 
marknadsfördes som att det skulle tas mycket hänsyn till ”din önskan, din 
förmåga och din vilja”. Traineerna utlovades även valfrihet beträffande 
placeringarna under programmet. De traineeansvariga understryker att de 
lyssnade på traineernas önskemål om placeringar och att de sedan, genom 
kompromiss, försökte tillgodose både Danske Banks och traineernas behov. 
 
En av de traineeansvariga anser att traineernas främsta förväntningar var att 
få chansen att lära sig, att få möjligheten att skapa ett stort nätverk samt att 
få en helhetsbild av banken och dess verksamhet. Den andra 
traineeansvariga bedömer att det därtill fanns en stor förväntan på vad 
programmet skulle leda till, att de skulle placeras på utvecklande tjänster 
som matchade deras kompetens. Personen ifråga påpekar även att de i 
efterhand kan se att de inte var lika tydliga med att det fanns en 
arbetsgivare i andra änden som också hade ett behov som skulle matchas. 
 
 

4.2.5 Uppfylldes traineernas förväntningar? 
 
De traineeansvariga tror att de flesta traineerna var nöjda med programmet 
även om matchningen med tjänster kanske inte varit perfekt för alla. De 
antar också att traineerna anser att det framförallt i deras dagliga arbete i 
banken har haft stor betydelse. Traineerna har etablerat nätverk som bidrar 
till att de vet vart de ska vända sig, de vet hur de ska ta sig fram vid olika 
beslut och deras ansikten är välkända i banken.  
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En företeelse som lockade med traineeprogrammet var att det skulle finnas 
möjligheter att välja tjänst efter avslutat program. Enligt en av de 
traineeansvariga var tanken att traineerna skulle kunna söka alla lediga 
platser och genom sin konkurrenskraft få en bra tjänst. Lågkonjunkturen 
gjorde dock att det inte erbjöds särskilt många tjänster i banken, vilket 
gjorde att det snarare blev ett dilemma att få alla traineer utplacerade. De 
traineeansvariga tror att traineerna kände att de inte hade den möjlighet att 
välja som de hade hoppats: 
 
”Det innebar ju att man inte ens kände att man fick söka i konkurrens med 
andra, utan man fick en fråga så det var lite ”take it or leave it”.” 
 
Övergången från traineeprogram till anställning varierade för de olika 
individerna, vissa hade hittat en tjänst innan programmet var avslutat, 
medan det tog längre tid för andra. De traineeansvariga har förståelse för att 
övergången kan upplevas som tuff och en av dem säger:  
 
”Det är kanske lite jobbigt att leva med den osäkerheten de sista 
månaderna, det är ju lite en personlighetsfråga också.” 
 
 

4.2.6 Traineernas karriär och framtidsutsikter 
 
Medarbetarundersökningar i banken har visat att lojaliteten är något lägre 
bland unga akademiker än bland övriga anställda. En av de 
traineeansvariga anser detta bero på att unga individer idag fungerar så att 
de tänker sig att de kanske ska stanna några år på ett arbete för att sedan gå 
vidare till nästa. Vid frågan om hur de tror att traineerna ser på sig själva 
och sin framtid i företaget berättar en av de traineeansvariga att banken 
generellt har väldigt hög motivation och engagemang bland sina 
medarbetare och detta gäller antagligen gruppen traineer också. Enligt de 
traineeansvariga har traineerna goda utvecklingsmöjligheter och de antar 
att traineerna kan tänka sig att stanna i banken så länge de känner att det 
finns utvecklingsmöjligheter. Det är nog inte att byta arbetsgivare som är 
det viktiga, utan att de känner att de får utvecklas. En av de 
traineeansvariga beskriver traineernas möjligheter till karriär inom banken 
som obegränsade: 
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”Ur mitt perspektiv så finns det alla möjligheter i världen om du är 
intresserad av att jobba hårt och att göra ett gott jobb.” 
 
Emellertid menar en av de traineeansvariga att det snarare är traineernas 
egna prestationer, vad de har åstadkommit efter programmet, som har den 
avgörande betydelsen för deras fortsatta karriär. Traineeprogrammet hade 
nog mest betydelse i början, precis efter avslutat program. Ju längre tiden 
går efter avslutat program, och ju längre traineerna stannar kvar i 
organisationen, desto mindre betydelse har traineeprogrammet i sig.  
 
”Nu är det ju deras prestation under de här två åren som är avgörande för 
deras fortsatta möjligheter i banken.” 
 
 

4.3 Traineeperspektiv 
 
I detta avsnitt följer traineernas perspektiv på varför de valde Danske 
Banks traineeprogram, åsikter om programmet samt deras syn på karriär 
och framtid. Avslutningsvis framförs traineernas tankar om vad syftet med 
traineeprogrammet var och vad det hade för betydelse för Danske Bank. 
Till grund för avsnittet ligger våra intervjuer med traineer från Danske 
Banks traineeprogram 2001/2002.  
 
 

4.3.1 Varför Danske Bank? 
 
Några av traineerna hade, under sin studietid, arbetat extra i banken och 
hade därmed redan en koppling till Danske Bank innan de sökte 
traineeprogrammet. De sökte sedan programmet av intresse och nyfikenhet 
att se fler delar av organisationen. Flera påpekar dock att det till största del 
var slumpen som gjorde att det blev just Danske Banks traineeprogram. 
Några nämner att de inte hade särskilt stor kunskap om företaget men att 
programmet lät intressant och skulle ge en bra bredd i bankvärlden.  
 
”Jag visste inte exakt vad det var jag ville jobba med, utan kände ett 
ganska stort allmänt intresse för bankverksamhet.”  
 
Andra traineer poängterar att det var traineeprogram generellt sett som var 
intressant och inte själva banksektorn. Flera av dem sökte inte bara Danske 
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Banks traineeprogram, utan även program vid andra företag och för några 
av dem blev det aktuellt att välja. Det kunde då handla om att de fick ett 
bättre intryck av företaget under intervjuerna eller att de snabbare fick ett 
positivt besked om ansökan som gjorde att Danske Banks traineeprogram 
blev det deras slutliga val. Flera av dem menar att det kändes bra att 
genomgå ett traineeprogram eftersom de var osäkra på framtida 
arbetsinriktning. Genom att vara på olika avdelningar och prova på en 
mängd olika arbetsuppgifter och områden erhålls dessutom en bred bas och 
en helhetsbild av organisationen. En av traineerna nämner även broschyren, 
som skickades ut, som en avgörande faktor till att han/hon valde just 
Danske Banks traineeprogram.  
 
 

4.3.2 Traineernas synpunkter på programmet 
 
Under intervjuerna med traineerna ställde vi frågor om deras förväntningar 
innan de påbörjade traineeprogrammet, deras synpunkter på programmets 
upplägg samt deras syn efter avslutat program. 
 
 
Förväntningar 
Eftersom traineerna genomgick Danske Banks första traineeprogram tyckte 
de att det var svårt att på förhand veta vad det skulle innebära. Likväl fanns 
höga förväntningar på programmet, till stor del för att 
informationsbroschyren som skickades ut målade upp en väldigt positiv 
bild av programmet. Under 15 månader skulle traineerna få en inblick i 
organisationen och dess olika delar. Dessutom skulle traineerna få 
genomgå utbildningar av olika slag, vilket förväntades leda till utveckling 
inom företaget och personlig utveckling.  
 
Det fanns inte bara förväntningar på programmet, utan även på vad som 
skulle erbjudas efter avslutat traineeprogram. Några av traineerna 
understryker att de förväntade sig att få välja mellan olika tjänster. Det 
fanns dessutom förväntningar på en bra tjänst, med ytterligare 
utvecklingsmöjligheter och en bra karriärutveckling som följd.  
 
”Mina förväntningar var att få en bra start på karriären.”  
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Flera av traineerna hade förhoppningar om att inneha en ledarposition efter 
avslutat traineeprogram. En av dem såg det dock möjligt att först några år 
efter programmet besitta en ledarroll, medan andra förväntade sig det 
relativt snabbt. En av traineerna poängterar att det trots allt stod i 
broschyren att de utvalda traineerna skulle bli nyckelpersoner i banken i 
framtiden. En trainee förväntar sig även att Danske Bank ska tillgodose 
kraven på utveckling även efter programmet.  
 
”Banken ska kunna erbjuda mig någonting som låter lockande i mina öron 
i det läget jag befinner mig i just nu… där jag kan känna mig engagerad 
och motiverad.” 
 
Vad gäller lönen påpekar en trainee att han/hon inte hade förväntningar på 
en bra ingångslön, men däremot på en bra löneutveckling. Dock fastslår 
några av traineerna att lönen inte spelade in när de sökte traineeplatsen. 
 
Emellertid var det få traineer som hade klara och tydliga mål och som 
kunde förutse vad programmet konkret skulle leda till, eftersom många av 
dem inte var säkra på vilket område de vill arbeta inom.  
 
 
Programmets upplägg 
Alla är överens om att traineeprogrammet gav en bra helhetsbild av 
organisationen och en övergripande kunskap om Danske Bank. Flertalet 
menar att de traineeansvariga lyssnade på dem, vad gäller placeringarna 
under traineeprogrammet, och försökte möta deras önskningar. Dock 
framhåller några av dem att de traineeansvariga givetvis försökte styra dem 
i deras val för att matcha organisationens behov. Genom att vara på flera 
olika avdelningar under traineetiden fick traineerna se många av bankens 
delar. De anser att det var lärorikt att få vara både på kontor och interna 
avdelningar, vilket gav större förståelse för hela bankverksamheten. De 
provade på olika befattningar och arbetsuppgifter, vilket gav större insikt i 
var de ville arbeta efter avslutat program.  
 
Genom att arbeta på olika avdelningar mötte traineerna många människor, 
vilket i sin tur medförde att ett stort kontaktnät skapades. Detta uppskattar 
traineerna vara av betydelse då de vet vilka personer de ska kontakta i 
specifika frågor, vilket underlättar det dagliga arbetet. En trainee påpekar 
även att själva traineegruppen kan ses som ett nätverk, där de nu arbetar på 
olika platser i organisationen.  
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Utbildningsveckorna under traineetiden betraktades som särskilt värdefulla. 
Dels lärde de sig mycket om organisationen, men det lades även mycket 
tyngd på personlig utveckling. Sammantaget ansågs programmet ha en bra 
kombination av både utbildning inom företaget och personlig utbildning, 
vilket var ett plus då det inte endast fokuserades på själva organisationen.  
 
Generellt sett har traineerna en positiv bild av traineeprogrammet och det 
positiva överväger klart det negativa. Detta stärks ytterligare av att alla 
skulle söka programmet även idag om de var nyutexaminerade akademiker 
på väg att etablera sig på arbetsmarknaden. Vid diskussion av negativa 
faktorer gavs ofta en positiv motbild av samma företeelse.  
 
”Det här med att prata om positiva och negativa sidor: det är alltid lite 
svårt, för det är alltid två sidor av samma mynt.” 
 
Att placeringarna var indelade i tremånadersperioder sågs vara såväl 
positivt som negativt. Det var negativt i den bemärkelsen att det tog tid att 
komma in i alla nya uppgifter och när rutiner upprättats var det dags att 
lämna avdelningen för att komma som ny på nästa plats. En av traineerna 
poängterar värdet av känslan att prestera något själv, vilket är svårt att 
uppnå när det handlar om så kort tid. Samtidigt kan de korta tidsperioderna 
uppfattas som positivt och lärorikt, säger personen ifråga, då ett 
traineeprogram trots allt handlar om att få inblick i många olika enheter och 
arbetsområden. 
 
En annan trainee saknade möjligheten att få ta eget ansvar. Traineetiden 
handlar om att sitta bredvid sin handledare och se hur allting fungerar. 
Traineerna gavs inga egna ansvarsområden, utan de fick prova på många 
olika områden. Å andra sidan framhäver samma trainee att det även hade 
en positiv sida, då det gav traineerna en bra helhetsbild av organisationen. 
 
En trainee anser att programmet borde ha varit mer inriktat mot en viss 
tjänst eller åtminstone mot en viss avdelning. Programmet upplevdes som 
”spretigt” och det fanns en osäkerhet bland traineerna eftersom de inte 
visste vad som skulle hända mer än en period i taget eller var de slutligen 
skulle bli placerade. Han/hon medger emellertid att det är en del av 
charmen med traineeprogram, att få prova på olika delar.  
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Efterperspektiv 
Den varierande längden (12-18 månader) berodde på att de som inte hade 
hittat någon lämplig tjänst fortsatte som trainee ytterligare en period. Några 
traineer tycker att övergången från trainee till vanlig anställning blev för 
lång, vilket gjorde att programmet kändes utdraget. Dessutom fanns en viss 
oro inom gruppen över vad som skulle hända efteråt. Denna oro ledde dock 
inte till att traineerna sökte tjänster på andra företag, något de anser bero på 
att de litade på att det skulle ordna sig till slut. De tillägger att det lades ner 
mycket pengar och resurser på dem och det märktes att Danske Bank 
månade om dem.  
 
Flera traineer framhäver att de ser arbetsmarknaden, och dess 
lågkonjunktur, som en bidragande orsak till att övergången blev lång, att 
det var svårt att hitta en intressant tjänst och att det inte var tal om att välja 
mellan flera tjänster. De inser att detta inte var något som de 
traineeansvariga kunde påverka, utan att det bara var att acceptera 
situationen. Trots det ansågs processen vara komplicerad och många 
framhåller att det därtill innebar stor skillnad att komma ut i arbetslivet. 
Under traineetiden hade traineerna fått mycket uppmärksamhet och 
kontinuerlig feedback, dels från sina respektive handledare och dels från de 
traineeansvariga. Därutöver fanns hela tiden en tät dialog mellan 
traineeansvarig och trainee, vilket försvann efter avslutat traineeprogram. 
Flera av dem känner därmed att det var en svår omställning att komma till 
respektive avdelning och endast bli en i mängden. När de kom till den 
avdelning där de skulle arbeta insåg de dessutom att de kunde ganska lite 
inom det området i jämförelse med dem som redan arbetade där.  
 
Trots att övergången var svår ser de inte hur den skulle kunna förbättras. 
Många av dem hade inga klara mål för sin framtida arbetsinriktning och 
därmed var det svårt att få en smidig övergång. Dock poängterar de att 
processen kunde ha påbörjats lite tidigare, fast de insåg också svårigheten 
då traineerna själva var osäkra på var de ville arbeta.  
 
”Jag vet inte om övergången kunde ha gjorts på ett annat sätt. Det är väl 
upp till var och en att ha lite självinsikt och känna att man också har 
tålamod. Att traineeprogrammet är en fas och sen kommer man in i en 
annan fas på något sätt.” 
 
Vid svar på frågan om förväntningarna uppfylldes är alla överens om att de 
till stor del infriades. Det var överlag positivt och en trainee menar att det 
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ju alltid finns saker som kan förbättras samt personer som är mer nöjda och 
andra som är mindre nöjda. En annan trainee påpekar även att det är viktigt 
att ha i åtanke att det var första gången som Danske Bank anordnade ett 
traineeprogram. De framhåller emellertid att förväntningarna vad gäller 
programmets utbildning infriades.  
 
”Jag har lärt mig mycket om banken, jag har lärt mig mycket om mig själv, 
jag har fått nätverket, kontaktpersonerna. Så den biten tycker jag har 
infriats.” 
 
Likväl nämner en av traineerna att informationsbroschyren som Danske 
Bank skickade ut utlovade mycket, vilket kan ha skapat höga förväntningar 
som inte infriades.  
 
”Det lät väldigt spännande, det upplägget som presenterades i 
broschyren… så stod det då att det fanns möjligheter att göra karriär också 
och det var jag intresserad av.”  
 
Flertalet påpekar att de trodde att de skulle nå en ledande position snabbare, 
men när de ser tillbaka inser de nu att det tar längre tid än vad de trodde då. 
Emellertid poängterar en av traineerna att det under programmet talades 
väldigt mycket om att det efter avslutat program skulle finnas möjligheter 
att gå ledarskaps- och mentorprogram, men att ytterst få av traineerna har 
fått ta del av detta efter avslutat program. Samma person understryker att 
möjligheter att delta i mentorprogram och liknande efter programmet även 
nämndes i informationsbroschyren. Flera av traineerna insåg jämväl under 
programmets gång att deras förväntningar innan traineeprogrammet varit 
något orealistiska.  
 
”Med tiden övergår förväntan till realism.” 
 
Det finns vissa delar som traineerna anser saknades under programmet. En 
trainee nämner exempelvis erfarenhetsutbytet traineerna emellan som 
lärorikt, men uttrycker att detta inte tillvaratogs fullt ut. Personen ifråga gör 
gällande att traineegruppen hade svårt att dela med sig av negativa 
erfarenheter. Han/hon önskar att de hade kunnat lära mer av varandras 
misstag än vad de gjorde i gruppen.  
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”Det är lite därför man är en grupp med, för att stötta varandra, det är så 
du når självinsikt på något sätt också och vågar blotta dig själv lite, inte 
sitta och skryta över vad du har åstadkommit och gjort.”  
 
En trainee hade även hoppats på att lära sig mer om branschen under 
traineeprogrammet och menar att han/hon har dålig insikt i hur det fungerar 
på andra banker.  
 
”Man är väldigt formad utifrån sin egen arbetsgivare när man kommer 
som student och inte varit ute och haft någon liknande arbetsgivare.”  
 
 

4.3.3 Skillnader mellan anställning och traineeplats 
 
Traineerna bedömer att en skillnad mellan anställning och traineeplats är 
att det satsas mycket från företagets sida med att utbilda traineerna, vilket 
efter traineeprogrammet syns tydligt. Då har traineerna en övergripande 
kunskap om organisationen som inte övriga anställda har och de har inblick 
i Danske Banks olika delar samt förståelse för både kontorsrörelsen och de 
interna enheterna. Till följd därav hyser traineerna åsikten att de gör större 
nytta för Danske Bank, eftersom de har blivit formade av arbetsgivaren och 
därmed har ett helhetstänkande vad gäller organisationen. Några traineer 
menar dessutom att det som skiljer traineer från andra är att de är mer 
ambitiösa, karriärsugna och villiga att ta för sig. 
 
Att banken lägger ner mycket resurser på traineerna, anser de själva leda 
till att de uppmärksammas inom organisationen. De får en helt annan 
uppmärksamhet än en person som börjar på en specifik tjänst och 
därigenom får traineerna en fördel gentemot andra som kommer in i 
organisationen. De har blivit välkända namn, dels på grund av att de har 
varit på många olika avdelningar men även då programmet har 
uppmärksammats så mycket. Detta kan medföra att andra unga 
nyrekryterade känner avundsjuka och orättvisa över att de inte får samma 
utbildning. En av traineerna poängterar dock att avundsjuka finns på alla 
håll i samhället, även i arbetslivet generellt, som exempelvis när någon 
utnämns till chef på en avdelning eller några utvalda får gå på kurs. 
Han/hon tycker därför att det är viktigt att Danske Bank förmedlar syftet 
med traineeverksamheten och förankrar det väl i organisationen. De 
avdelningar som tar emot traineer måste vara väl medvetna om varför de är 
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där och varför företaget satsar på traineer. Programmet måste vara 
förankrat i hela organisationen, från högsta ledningen till alla anställda. 
 
Traineerna påpekar dock att även personligheten är viktig för den framtida 
utvecklingen och inte enbart att personen ifråga har genomgått ett 
traineeprogram. Emellertid framhåller en av traineerna att de får en 
kvalitetsstämpel av att ha genomgått programmet. Efter programmet vet 
organisationen att traineerna har en viss utbildning och det kan vara till stor 
fördel vid ansökan om tjänst inom banken. 
 
”Vi har vänts och vridits på och testats och haft gruppövningar och man 
kan väl säga att vi är ganska testade när vi väl ska börja jobba.”  
 
Som nämnts tidigare bland förväntningar, hade många en förhoppning om 
en framtida karriär och flera anser att karriären får en bra start av att gå ett 
traineeprogram.  
 
”Det har öppnats fler dörrar för att jag har gått traineeprogrammet än om 
jag inte hade gjort det.”  
 
Dessutom tror de att traineer i allmänhet ställer högre krav på en snabbare 
karriärutveckling än andra anställda. Företaget satsar som sagt mycket 
pengar på ett fåtal individer och under traineetiden skapas en bra grund för 
vidareutveckling. En annan trainee tror att det kan ställas högre krav på 
dem än på andra som rekryteras till företaget, eftersom de har genomgått en 
traineeutbildning. Som tidigare nämnts anser de sig ha fått en 
kvalitetsstämpel, vilket kan medföra att förväntningarna på dem kan vara 
oerhört höga. 
 
 

4.3.4 Karriär och framtidsutsikter 
 
Fastän det är svårt att konkretisera vad ett traineeprogram är värt, är alla 
övertygade om att traineeprogrammet har haft stor betydelse för den tjänst 
de har idag på grund av faktorer som tidigare nämnts, såsom den 
övergripande kunskapen, det stora nätverket och den personliga 
utvecklingen. Några nämner att de idag arbetar på avdelningar som de inte 
ens tyckte verkade intressanta innan programmet, men genom att de fick 
vara på avdelningen under traineetiden ändrade de uppfattning. Emellertid 
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tror en trainee att alla inte initialt kände att de hamnade precis där de ville 
hamna, men har fått intryck av att de flesta ändå kände sig ganska nöjda 
med sin placering efter att ha arbetat några månader. 
 
Alla traineer ser sig stanna kvar i Danske Bank den närmaste framtiden, 
men gör gällande att det därmed inte betyder att de ser sig stanna kvar på 
sin nuvarande tjänst. En av dem uttrycker sig enligt följande: 
 
”Jag skulle aldrig kunna ta ett jobb med den inställningen att här ska jag 
jobba i tjugo år framöver, eller tio år framöver. Däremot kan jag ta ett 
jobb och känna att här kan jag jobba ett år eller två. Det kan jag lära mig 
lite på, jag kan prova det här liksom.”  
 
Majoriteten ser utveckling som den betydande faktorn och så länge de 
själva utvecklas i sin position och de får utmaningar i det dagliga arbetet 
ser de ingen anledning att byta tjänst. De menar att de givetvis skulle 
fundera på saken om de fick erbjudande om tjänst från ett annat företag. 
Dock poängterar de att om de skulle få samma möjligheter inom Danske 
Bank skulle de stanna. De har gjort en satsning och byggt upp ett värdefullt 
kapital i banken, med ett bra kontaktnät och en bred kunskap för 
organisationen.  
 
”Det känns ju som att man har arbetat upp ett kapital här i banken. Om 
man går till ett annat företag börjar man ju på noll.” 
 
En trainee nämner även att han/hon anser sig ha en skuld att betala igen till 
företaget efter att ha fått ta del av traineeprogrammet. Personen ifråga ser 
dock inte detta som något negativt, utan att det mer blir en sporre att ha den 
pressen på sig. 
 
Flertalet uttrycker även att de har en vision om att befinna sig på ledande 
positioner inom fem år. Emellertid påpekar en trainee att Danske Bank är 
en platt organisation vilket gör att det inte finns så många steg att klättra. 
En trainee framhåller också att det faktum att alla traineer har stannat i 
banken är kopplat till konjunkturen, att det inte funnits möjlighet att söka 
andra tjänster. Dock tror han/hon inte sig ha sökt till något annat företag 
även om det varit högkonjunktur.  
 
Vid övervägandet om en tjänst vid ett annat företag är de av åsikten att 
traineeprogrammet till viss del har betydelse. Genom utbildningen, det 



Empiri 
  
 

 59

uppbyggda kontaktnätet och den övergripande kunskap som programmet 
gav känner de sig mer knutna till företaget än vad de tror sig ha gjort om de 
hade kommit in via en annan anställning. En trainee menar att programmet 
samtidigt har gjort dem mindre rädda för att prova nya saker, vilket medför 
att de är mer benägna till att tacka ja till ett erbjudande från ett annat 
företag. Några beskriver att de känner sig lite mer lojala mot sin 
arbetsgivare på grund av att de har gått traineeprogrammet, medan andra 
anser att så inte är fallet. 
 
”Man är väl lojal mot sin egen arbetsuppgift, mot sin egen situation, och 
kanske inte så mycket mot arbetsgivaren nu för tiden.”  
 
 

4.3.5 Traineeprogrammets syfte och betydelse för Danske Bank 
 
Danske Banks förväntningar på traineeprogrammet återspeglas i dess syfte. 
Traineerna beskriver sin tolkning av syftet utifrån termer som kompetens, 
rekryteringsbas och nätverk. Duktiga och kompetenta människor kommer 
att försvinna ut ur företaget i och med pensionsavgångar, vilket skapar ett 
behov av att fylla på försörjningen av kompetenta medarbetare. Genom att 
erbjuda ett traineeprogram får Danske Bank in unga, duktiga, akademiker i 
organisationen. Programmet skapar dessutom en plattform för 
organisationens vidareutveckling och företaget får möjlighet att forma 
individerna. En trainee poängterar även betydelsen av att göra en 
grupprekrytering för företaget. Personen ifråga menar att det måste vara ett 
billigare alternativ att, istället för att finansiera utbildning för enskilda 
individer som rekryteras, ta in en grupp människor som får samma 
utbildning och bas att utgå från. På så sätt byggs kompetensen upp inifrån 
med personer som får övergripande kunskap om företaget och hur dess 
enskilda delar hänger samman. Traineerna tror att Danske Bank vill att de 
ska få ett bra nätverk och utvecklas både inom företaget och som person. 
Många nämner också att banken ville rekrytera personer som skulle inneha 
nyckelpositioner i framtiden.  
 
Traineerna anser att det är viktigt för ett företag att ha ett traineeprogram, 
både externt och internt. Externt sett ger traineeprogrammet företaget status 
och på så sätt blir det en mer attraktiv arbetsgivare hos unga akademiker. 
Internt sett visar ett företag som erbjuder traineeprogram dessutom att de är 
villiga att satsa på sin personal. Traineerna får en bra utbildning, formas av 
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organisationen och känner större samhörighet med sin arbetsgivare. En 
trainee framför att syftet med att satsa mycket på ett fåtal individer var att 
göra traineerna mer benägna att stanna inom organisationen och bli mer 
lojala mot företaget. En annan trainee tror att traineeprogrammet ger 
Danske Bank en möjlighet att närmare analysera denna grupp människor, 
vilket gör att de ser vilka de ska satsa lite extra på och vilka som har 
potential till att få ledande positioner längre fram. 
 
Traineerna påpekar även att de kan förmedla vad andra enheter i 
organisationen gör till sina kollegor, vilket framhålls som viktigt. De blir 
lite av informationsbärare som dessutom gör reklam för övriga avdelningar, 
som i sin tur kan medföra större förståelse för organisationens helhet hos 
medarbetarna.  
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5. Analys 
 
 

I detta kapitel analyseras relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
genom att knyta samman behandlade teorier med studiens empiriska 
material. Kapitlet är uppdelat i tre delar varav den första behandlar 
traineernas respektive Danske Banks kompetens och kompetensutveckling. 
Den andra behandlar bakomliggande grunder till parternas relation och i 
den avslutande delen analyseras relationen mellan traineerna och Danske 
Bank.  
 

 

5.1 Traineeprogram ur ett kompetensperspektiv 
 
I vårt inledande avsnitt redogör vi för Danske Banks traineeprogram som 
kompetensutveckling och vi behandlar kompetens utifrån att det är den 
kompetens som uppstår genom att traineeprogrammet genomförs. 
 
 

5.1.1 Traineernas respektive Danske Banks kompetens 
 
Pfeffer (1994) gör gällande att det är viktigt för företag att ha kompetent 
personal, då kompetens anses vara en allt viktigare konkurrensfördel. 
Danske Banks strategi bakom traineeprogrammet var att fylla på med 
kompetent personal i företaget, dels på grund av att banken befann sig i en 
expansionsfas och dels för att många anställda var på väg att gå i pension. 
Att genomföra ett traineeprogram skulle ge dem en grupp individer med 
rätt kompetens inför organisationens framtida utveckling.  
 
Utifrån Stockfeldts (1988) modell om kompetensens delar, figur 3.1, ska vi 
diskutera begreppet individkompetens och dess tre beståndsdelar. Vi anser 
att kompetensen som uppstår genom de tre delarna är den kompetens som 
deltagandet i traineeprogrammet ger. Därmed hävdar vi att kunskap, första 
komponenten i modellen, utgörs av kunskapen som programmet innehåller, 
det vill säga den specifika utbildningen. Den andra dimensionen, tillfälle, 
ser vi som tidsrelaterad och med det menar vi att det har att göra med att 
traineeprogrammet anordnades just 2001/2002. Eftersom personerna som 
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sökte traineeprogrammet skulle träda in på arbetsmarknaden vid denna 
tidpunkt, blev Danske Banks traineeprogram ett möjligt val i deras ögon. 
Hade programmet exempelvis startat ett år tidigare så hade det inte varit 
aktuellt för just dessa individer att ansöka. Den sista komponenten i 
Stockfeldts (1988) modell är vilja, det vill säga viljan att ta till sig 
kunskapen och tillfället. Eftersom individerna själva sökte 
traineeprogrammet hävdar vi att viljan fanns där redan innan traineerna 
hade påbörjat programmet. Traineerna påpekade även att de hade stora 
förväntningar på programmet och vad de skulle lära sig under traineetiden, 
vilket styrker argumentet att viljan redan fanns. 
 
Inte bara individkompetensen är synlig i traineeprogrammet, utan vi kan 
även relatera till det begrepp som Docherty (1996) benämner 
organisationskompetens. Samme forskare anser att detta koncept är nära 
relaterat till kärnkompetens. Vidare framhåller Hamel och Prahalad (1997) 
att kollektivt lärande utgör en del av kärnkompetens och eftersom gruppen 
traineer under traineeprogrammet deltog i samma undervisning likställer vi 
deras lärande med detta begrepp. Under gemensamma utbildningsveckor 
fick traineerna på Danske Bank en homogen utbildning, vilket medförde att 
företaget kunde försäkra sig om att traineerna fick tillfälle att ta in 
likvärdiga kunskaper. Härvid vill vi dock understryka att det rör sig om 
individer och att individuella förutsättningar och förmågor därmed spelar 
in, men menar att traineerna gavs jämngoda möjligheter att ta in 
kunskaperna. Vid diskussion kring utbildningen påpekade en av traineerna 
att de som grupp inte tog del av varandras erfarenheter i den utsträckning 
som han/hon hade hoppats på. Istället för att berätta om sina negativa 
erfarenheter och genom det lära av varandra, lyfte traineerna fram sina 
positiva upplevelser. Med hänsyn till detta vidhåller vi att det kollektiva 
lärandet inte tillvaratogs helt och hållet. Genom att dela med sig av sina 
upplevelser hade traineerna kunnat lära mer av varandra och på så sätt tagit 
till sig ytterligare kunskap, vilket skulle ha stärkt det kollektiva lärandet.  
 
Organisationens medarbetarkompetens, som enligt Docherty (1996) är en 
del av organisationskompetens, höjdes eftersom Danske Bank lät utvalda 
nyrekryteringar genomgå ett traineeprogram. Detta medförde i sin tur till 
att organisationskompetensen ökade. Vi baserar detta på att de 
traineeansvariga underströk att traineerna efter fyra-fem månader hade en 
mer övergripande kunskap om banken än många som hade arbetat i 
organisationen en längre tid. Att traineerna dessutom förmedlade sin 
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kunskap till andra medarbetare framhåller vi vara ännu en bidragande 
faktor till att medarbetarkompetensen höjdes.  
 
I likhet med Dochertys (1996) tankegång, om att företagskultur och 
värderingar utgör komponenter av organisationskompetensen, anser vi att 
organisationskompetensen ökade ytterligare då traineerna formades av 
organisationen under programmet. Detta var något som både 
traineeansvariga och traineer förde på tal under intervjuerna. Traineerna 
påpekade även att det medförde att de känner en starkare koppling till 
Danske Bank då de under traineetiden fick en övergripande inblick i 
organisationen och dess olika områden. De skaffade sig därtill ett 
betydelsefullt nätverk dels genom att vara på olika avdelningar och dels 
genom att traineegruppen inbördes bildade ett kontaktnät till varandra. 
Enligt vår mening medförde detta att de fick större samhörighet till 
organisationen och dess företagskultur, än de skulle ha fått utan 
traineeprogrammet. 
 
 

5.1.2 Traineernas respektive Danske Banks kompetensutveckling 
 
Som beskrivits i referensramen ser vi traineeprogram som en form av 
kompetensutveckling och här vill vi ytterligare styrka denna argumentation 
genom att relatera till Danske Banks traineeprogram. Liksom Ellström 
(2004) och Granberg (2003) ser vi personalutveckling som en del av 
kompetensutveckling. Vi ser traineeprogrammet dels som introduktion till 
företaget för traineerna och dels som personalutbildning. Traineerna blev 
exempelvis introducerade till organisationens produkter och 
arbetsområden. Under traineetiden var traineerna på flera olika avdelningar 
och allteftersom programmet fortskred ökade deras kunskaper om 
organisationen och dess delar. 
 
 

5.2 Bakomliggande grunder 
 
Både förväntningar och lojalitet är faktorer som påverkar förutsättningarna 
för relationen mellan individ och företag, och som därmed ligger till grund 
för det psykologiska kontraktet. Individens lojalitet har en direkt påverkan 
på kontraktets utformning, medan individens förväntningar påverkar 



Traineeprogram – en formgivare? 
 
 

 64 

indirekt, via motivation, genom sin influens över individens kompetens och 
vilja att ta till sig kompetensutveckling.  
 
 

5.2.1 Individens förväntningar 
 
Som nämnts i avsnitt 3.3 fastslår Axelsson (1996) att motivation är en 
viktig bakomliggande faktor till att kompetensdimensionen ”vilja” uppfylls 
och att motivation även är en förutsättning för att individen ska kunna 
tillgodogöra sig kompetensutveckling. Vidare har vi beskrivit att 
motivation är kopplat till de förväntningar individen har, vilket leder oss in 
på Kaufmann och Kaufmanns (1998) resonemang om förväntningsteori. 
 
Vi vill koppla samman Kaufmann och Kaufmanns (1998) tre faktorer om 
förväntning och arbetsprestation med traineernas förväntningar på 
traineeprogrammet. Att traineerna sökte programmet tyder på att de redan 
hade vissa föreställningar och förväntningar dels på programmet och dels 
på vad det skulle leda till. Subjektiva förväntningar, den första faktorn som 
forskarna nämner, hävdar vi vara vad traineerna förväntade sig få ut av 
traineeprogrammet. Eftersom det i broschyren lyftes fram vad traineerna 
hade att vänta efter avslutat program, stärkte det deras tankar om hur 
framtiden skulle gestalta sig. Traineerna talade i detta sammanhang om 
valmöjligheter, framtida utvecklingsmöjligheter, karriärutveckling och 
innehav av nyckelposition, varav flera av dem då specifikt nämnde 
ledarposition. Med detta resonemang kring traineernas åsikter om vad 
programmet slutligen skulle leda till anser vi att de subjektiva 
förväntningarna redan var väldefinierade innan traineeprogrammet 
påbörjades. Då individens förväntningar, enligt Kaufmann och Kaufmann 
(1998), påverkar motivation, fastslår vi att traineerna var motiverade när 
programmet startade. I likhet med Kaufmann och Kaufmann (1998) gör vi 
gällande att höga förväntningar höjer motivationen. Vi hävdar att traineerna 
kände sig starkt motiverade eftersom de hade höga förväntningar på vad 
traineeprogrammet skulle leda till. Detta behöver dock inte innebära att 
traineerna kände sig motiverade under hela traineeprogrammet, utan det 
beror på om de ansåg att förväntningarna infriades.  
 
Eftersom Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver de andra två 
faktorerna, instrumentella överväganden och valensvärderingar, som 
avhängiga subjektiva förväntningar, är dessa i vår mening beroende av 
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traineeprogrammet och hur det uppfattades. Instrumentella överväganden 
handlar om att förväntningar måste följas av belöning för att få önskad 
effekt (Kaufmann & Kaufmann, 1998). I vår mening innefattar belöningen 
den tjänst som traineerna erhöll efter avslutat traineeprogram. Likaså att de 
under programmet fick kontinuerlig feedback, från både de 
traineeansvariga och respektive handledare, ser vi som instrumentella 
överväganden.  
 
Fastän alla traineer erhöll en tjänst efter avslutat program betyder inte det 
att deras förväntningar på en kvalificerad tjänst infriades. Detta relaterar vi 
till det Kaufmann och Kaufmann (1998) benämner valensvärderingar, som 
berör hur individen uppfattar den belöning som utdelas. Flera av traineerna 
förväntade sig nyckelpositioner, vilket traineeprogrammet skulle leda till 
enligt både broschyren och de traineeansvariga. Huruvida 
valensvärderingarna blev tillfredsställda eller inte beror således på 
traineernas tolkning av begreppet nyckelposition. Några av traineerna 
berättade att det fanns de som var missnöjda med de tjänster som erhölls 
precis efter traineeprogrammets slut och det antyddes att tjänsterna inte 
uppfyllde deras förväntan om en nyckelposition. I efterhand har de 
emellertid kommit till insikt med att deras förväntningar om en ledande 
position efter avslutat program var orealistiska.  
 
Något som också har påverkat huruvida valensvärderingarna uppfylldes 
eller inte är löften om valfrihet. De traineeansvariga påpekade att tanken 
var att traineerna skulle välja mellan olika tjänster efter avslutat program, 
men då situationen på arbetsmarknaden försämrades på grund av 
konjunkturnedgången påverkades även bankens situation och det fanns inte 
längre något överflöd av tjänster att välja mellan. Traineerna hade fått 
information om att de skulle erbjudas valmöjligheter och blev besvikna när 
de mer eller mindre fick ta det som erbjöds. Därmed tolkar vi det som att 
valensvärderingarna inte uppfylldes helt, det vill säga att tjänsten de fick 
och avsaknaden av valmöjligheter medförde att traineerna inte ansåg att 
belöningen var lika värdefull som väntat. Vi vill dock inte påstå att 
motivationen uteblev, utan snarare att graden av motivation var högre i 
början av programmet, men att den kan ha minskat något i övergångsfasen.  
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5.2.2 Tre dimensioner av lojalitet  
 
I avsnitt 3.4 redogjorde vi för vår tolkning av begreppet lojalitet och 
framhöll att vi ser på det med hjälp av tre olika dimensioner, identifiering, 
tillfredsställande av ömsesidiga behov och frånvaro att utträda. Vi har nu 
kommit till den punkt där vi ska redovisa hur vi ser på de olika 
dimensionerna av begreppet lojalitet. Eftersom Rousseaus (2004) definition 
av lojalitet är nära knutet till det psykologiska kontraktet kommer denna 
aspekt behandlas i samband med detta, det vill säga i avsnitt 5.3.3. 
 
Både Pfeffer (1994) och Axelsson (1996) poängterar att vikten av att kunna 
hålla kvar de anställda i företaget får allt större betydelse i takt med att 
investeringar i kompetensutveckling växer. För att ett företags satsningar 
på kompetensutveckling ska vara lönsamma krävs att individen åtminstone 
stannar så länge att kostnaderna täcks. Detta gäller även i Danske Banks 
fall, men då syftet med traineeprogrammet var att förvärva ny kompetens 
sågs programmet inte enbart som en satsning på kompetensutveckling, utan 
även som en grupprekrytering. Jämfört med enskild rekrytering har 
grupprekrytering visat sig mer kostnadseffektivt för företaget och ur den 
aspekten rör det sig således inte om några stora investeringar utan snarare 
om besparingar. De traineeansvariga ansåg att investeringen skulle vara 
återbetald efter några år och eftersom alla traineer fortfarande är kvar i 
organisationen i Danske Banks fall ansåg de detta redan vara uppnått. Ur 
lönsamhetssynpunkt verkar det därmed inte ha så stor betydelse för Danske 
Bank att traineerna stannar i företaget en längre period som Pfeffer (1994) 
och Axelsson (1996) tycker.  
 
Pfeffer (1994) förklarar vidare att företaget kan komma att gynna andra 
företag med sina satsningar på kompetensutveckling. I Danske Banks fall 
tyckte dock traineerna att mycket av den kunskap de tillskansat sig är 
företagsspecifik, en nämnde till och med avsaknad av branschkunskap i 
utbildningen. Vi menar därför att Danske Bank därigenom har lyckats 
minska risken att traineerna lämnar företaget för ett annat. I och med att 
traineerna genomgått traineeprogrammet anser de sig ha gjort investeringar 
vad gäller tid, kontakter och kunskap och på så sätt byggt upp ett värdefullt 
kapital i Danske Bank. Skulle de byta arbetsgivare skulle stora delar av 
detta kapital inte längre vara gångbart. Traineerna nämnde att detta kapital 
har gett dem starkare band till företaget, och att traineeprogrammet på så 
sätt gjort att de vill vara kvar i företaget. Vi bedömer dem därför som 
mindre benägna att lämna organisationen, eftersom de fullföljt 
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traineeprogrammet. Att många av dem därtill förväntade sig ledande 
positioner inom fem år menar vi ytterligare styrka argumentet att de har för 
avsikt att stanna i organisationen, åtminstone inom den tidsramen. 
 
Emellertid framkom att traineerna inte tar för givet att deras framtid finns 
inom Danske Bank. Lindgren et al (2001) gör gällande att det faktum att 
många företag idag bedriver projektbaserad verksamhet påverkar 
individens lojalitet såtillvida att den riktas mot arbetsuppgifter snarare än 
mot arbetsgivaren, vilket är något som återkom i intervjuerna med 
traineerna. Även om det i deras fall inte rör sig om projektbaserad 
verksamhet relaterade många av dem till sin position i banken på liknande 
sätt. Många sade sig se utveckling som den betydande faktorn, att de, så 
länge de själva utvecklades och fick utmaningar inte såg någon anledning 
att byta tjänst. Även de traineeansvariga upplevde att det var så traineerna 
såg på relationen. De menade att mentaliteten är annorlunda hos dagens 
unga, att det för dem är viktigare med flexibilitet och utveckling än 
lojalitet, men att detta ändå inte var av vikt vad gäller återbetalningen av 
investeringen i traineeprogrammet.  
 
Vi har däremot funnit andra aspekter som gör det väsentligt för företaget att 
knyta traineerna till sig. Reichheld (1996) nämner exempelvis att det går att 
sänka rekryterings- och utbildningskostnader genom att slippa utbilda 
nyanställd personal om anställda stannar länge i företaget, vilket även 
Danske Bank uppmärksammat. Genom traineeprogrammet hoppas 
företaget att i högre grad kunna internrekrytera till höga positioner än vad 
som tidigare varit möjligt och få en kvalitetssäkrad kompetensutveckling 
för sina nyrekryteringar. 
 
Grahams (1991) definition av lojalitet, som handlar om identifiering med 
organisationen, sätter vi i samband med att traineerna under 
traineeprogrammet formades av organisationen. Både traineeansvariga och 
traineer nämnde detta och menade att traineerna under traineeprogrammet 
blev mer knutna till organisationen, tack vare den inslussning i företaget 
som traineeprogrammet innebar. En av traineerna påpekade även att de som 
nyutexaminerade lättare tog till sig företagets värderingar då de inte hade 
mycket erfarenhet av andra arbetsgivare som utövat inflytande.  
 
Att individerna valde just Danske Bank som sin framtida arbetsplats fann vi 
i många fall vara slumpmässigt, men vi ser ändå att det finns detaljer i 
denna process som kan ha påverkat individernas grad av identifiering med 



Traineeprogram – en formgivare? 
 
 

 68 

företaget. Några traineer nämnde att de inte kände till mycket om Danske 
Bank eller banksektorn utan att det var traineeprogrammet som lockade. 
Denna grupp sökte även traineeprogram på andra företag. Vissa traineer 
hade redan erfarenhet av att arbeta inom Danske Bank och sökte 
traineeprogrammet för att de såg företaget som en lockande arbetsplats och 
programmet som en bra utvecklingsmöjlighet. Vår åsikt är att detta 
inledningsvis innebar att de senare identifierade sig mer med företaget än 
de förra.  
 
Ännu en faktor som har påverkat att individerna är kvar i företaget är den 
ekonomiska konjunkturen. Detta ser vi som en exogen faktor, som alltså 
inte har någon koppling till de teorier vi behandlat, men som ändå haft 
inverkan på individernas intentioner. En trainee framhöll att en trolig 
anledning till att alla traineer fortfarande arbetar i Danske Bank är att det 
inte funnits möjlighet att söka andra tjänster på grund av lågkonjunkturen. 
Han/hon trodde dock inte sig ha sökt sig till något annat företag även om 
det varit högkonjunktur. Även de traineeansvariga såg en klar koppling 
mellan lågkonjunkturen och att alla från första programmet är kvar i 
banken. De ansåg dock att konjunkturen inte minskade traineernas 
möjligheter att hitta befattningar i banken efter avslutat program.  
 
 

5.3 Relationen mellan Danske Bank och traineer 
 
Enligt Rousseau (1995) baseras psykologiska kontrakt på outtalade eller 
uttalade löften som rör individens och organisationens överenskommelse. I 
vår studie har traineeprogrammets utformning en betydande roll i dessa 
löften. Utformningen anser vi vara relaterad till hur traineeprogrammets 
syfte uppfattats och det är därmed relevant att utreda de båda parternas syn 
på syftet. Syftet ur företagets respektive traineernas perspektiv finns 
beskrivet i avsnitt 4.2.1 respektive 4.3.5. 
 
Om vi ser till hur respektive parter uttalade sig om syftet verkar de vara 
överens i sina tolkningar. Ändå framkom att parterna gjort avvikande 
tolkningar i vissa fall, vilket får effekter för det psykologiska kontraktets 
utformning och upprätthållande. Detta kommer vi att återkomma till i den 
fortsatta analysen av relationen. 
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5.3.1 Relationens fyra faktorer 
 
I referensramen behandlades Rousseaus (2004) sex faktorer som har 
betydelse för det psykologiska kontraktets utformning. Vi kommer här att 
relatera till de fyra faktorer som vi anser ha påverkat det psykologiska 
kontraktet mellan Danske Bank och traineerna; frivilligt val, parternas tro 
på ömsesidig överenskommelse, existensen av flera kontraktupprättare och 
tilltron till det psykologiska kontraktet. 
 
Traineerna sökte Danske Banks traineeprogram och hade därmed frivilligt 
fattat beslutet att delta, något som Rousseau (2004) anser öka sannolikheten 
att individen fullföljer sitt åtagande. Som diskuteras längre fram, i samband 
med tilltron till kontraktet, kan övergången från traineeprogram till 
anställning vara ett kritiskt stadium för relationen då kontraktet kan komma 
att omformuleras. I detta sammanhang kan det vid övergången ses som att 
individen på nytt gör ett val att stanna eller lämna företaget. Även om 
traineerna inte var bundna att stanna i företaget genom något 
anställningskontrakt gör vi gällande att valet att stanna i detta skede inte 
var baserat på frivillighet i lika stor utsträckning som vid inträdandet till 
traineeprogrammet. En trainee nämnde exempelvis att det kändes som 
han/hon hade en skuld att betala tillbaka och andra sade även sig inte vara 
särskilt villiga att lämna Danske Bank efter att ha byggt upp ett värdefullt 
kapital i företaget. De hade således redan lagt en grund för fortsatt 
utveckling inom Danske Bank. Vi tyder detta så att traineerna i det senare 
skedet kan ha känt sig bundna att stanna i företaget, även om de nya 
villkoren inte skulle uppfylla deras krav tillfullo. Däremot bedömer vi det 
som att de inte skulle ha stannat om de hade varit helt missnöjda eftersom 
några av dem underströk att de anser sig vara lojala mot sin egen situation, 
snarare än mot Danske Bank.  
 
Under intervjuerna påpekade en av de traineeansvariga att det i 
marknadsföringen av ett traineeprogram är viktigt att förklara dess syfte 
och vara lyhörd gentemot de sökande. Då ökar möjligheten för företaget att 
hitta rätt person i bemärkelsen att individens förväntningar överensstämmer 
med det banken kan erbjuda. Detta uttalande visar att de traineeansvariga 
insåg vikten av att båda parter tolkar kontraktsvillkoren på samma sätt, så 
att ett ömsesidigt psykologiskt kontrakt etableras. En traineeansvarig 
poängterade dock att det hamnade lite i skymundan i rekryteringen att även 
understryka att det fanns en arbetsgivare som hade ett behov som skulle 
matchas. Som vi tidigare framhållit infriades varken traineernas förväntan 
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på valmöjligheter eller på att inneha ledande position. Att Danske Banks 
behov inte tydliggjordes för traineerna ser vi som en underliggande faktor 
till att det psykologiska kontraktet inte var ömsesidigt på alla punkter.  
 
De huvudsakliga kontraktsupprättarna i traineeprogrammets 
inledningsskede anser vi vara traineer och traineeansvariga. Att det 
existerade flera kontraktsupprättare står emellertid klart, då även chefer på 
de avdelningar traineerna var placerade hade inflytande och deltog i 
utvärderingar etc. Vid traineeprogrammets slut betraktar vi det som att de 
traineeansvariga avgick som kontraktspart, vilket vi grundar på traineernas 
resonemang att det inte längre förekom feedback eller fanns en tät dialog 
dem emellan. Detta ser vi som ett led i att en omformulering av kontraktet 
ägde rum i övergången, något som kommer att behandlas i diskussionen 
kring tilltro till det psykologiska kontraktet nedan. 
 
Som tidigare nämnts bygger psykologiska kontrakt på att parterna hyser 
tilltro till det upprättade kontraktet. Vi menar att traineernas tilltro syntes 
tydligt i hanteringen av övergången från traineeprogram till anställning. 
Även om traineerna uttryckte att de känt osäkerhet om framtiden vid 
övergången var det ingen som tvivlade på relationen till företaget och att de 
hade en framtid inom Danske Bank. Det var exempelvis inga traineer som 
sökte tjänster på andra företag i övergångsfasen. Detta förklarade de med 
att de kände sig garanterade en framtid inom företaget eftersom de blivit 
utvalda i rekryteringsprocessen och företaget gjort en satsning på dem.  
 
Rousseau (2004) gör även gällande att en omförhandling av kontraktet kan 
bli nödvändig om relationen genomgår stora förändringar, vilket är något vi 
har observerat i vår studie. Vi ser övergången som ett kritiskt moment för 
det psykologiska kontraktets utformning. Övergången till fast tjänst på en 
avdelning skulle kunna ses som att ännu en kontraktupprättare inträdde, 
men som vi redogjorde för, relaterat till existensen av flera 
kontraktupprättare, skulle vi snarare beskriva den som en omförhandling av 
kontraktet. Detta eftersom premisserna som uppkommit under 
traineeprogrammet även slutade gälla i detta skede och att traineeansvariga 
inte hade någon inverkan längre.  
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5.3.2 Relationens bildande 
 
Utifrån Rousseaus (1995) modell ”Bildandet av individens psykologiska 
kontrakt” ska vi ge vår tolkning av hur den processen såg ut i relationen 
mellan traineerna från 2001/2002 års traineeprogram och Danske Bank. I 
avsnitt 3.5.2 förklaras modellen utifrån externa (organisationsbundna) 
faktorer och interna (individuella) faktorer. Vi har i figur 5.1 återgivit 
modellen med exempel specifika för den relation vi beskriver, istället för 
Rousseaus generella begrepp, för att tydliggöra analysen.  

 
Figur 5.1: Bildandet av traineernas psykologiska kontrakt (Källa: Egen modifiering 
baserad på Rousseau, (1995), s. 33) 
 
 
Danske Bank angav ett flertal punkter i informationsbroschyren till 
traineeprogrammet som vi tolkar som det budskap företaget sände ut till 
traineerna. Detta benämner Rousseau (1995) som budskapets utformning. 
Traineeprogrammet marknadsfördes som ett flexibelt och individuellt 
anpassat program, under vilket traineerna skulle bestämma sig för deras 
framtida inriktning. Det stod även i broschyren att individer som satsar på 
banken erbjuds möjligheter till utveckling och många karriärvägar att välja 
mellan och att traineerna efter programmet skulle kunna inta 
nyckelpositioner. De traineeansvariga förmedlade även dessa budskap till 
traineerna i rekryteringsprocessen. Sammantaget formar detta budskapet 
”traineeprogram leder till nyckelposition” (se figur 5.1). 
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Enligt Rousseaus (1995) modell påverkar sociala signaler, det vill säga 
organisationsrelaterad information som förmedlas via medarbetare, både 
individens kodning och dess tolkning av budskapet. Vi anser att de 
medarbetare som i detta fall skulle ha relevant information om traineernas 
karriär och villkor att förmedla är individer som själva genomgått ett 
traineeprogram, det vill säga före detta traineer (se figur 5.1). De traineer vi 
intervjuade genomgick Danske Banks första traineeprogram och därför 
hade de inte tillgång till sådan information. Övriga medarbetare kunde inte 
heller ge indikationer på vad traineerna kunde förvänta sig eftersom det inte 
fanns några föregångare. Däremot kunde anställda ha uppfattningar om 
traineerna, vilket de traineeansvariga poängterade var till största del av 
positiv karaktär. Dock kunde några uppfatta traineerna som individer som 
fick mycket gratis och avundsjuka kunde förekomma. Med detta vill vi 
påvisa att det fanns någon form av inflytande från andra anställda men att 
de sociala signalerna, som Rousseau (1995) definierar dem, var obefintliga. 
Dessa representeras därför av streckade figurer i modellen. Avsaknaden av 
sociala signaler har, enligt vår mening, bidragit till att företagets budskap 
fått ännu större betydelse för individens kodning och tolkning. En möjlig 
referensgrupp skulle kunna vara personer som genomgått traineeprogram 
på andra företag. Deras erfarenheter skulle kunna vara traineerna till hjälp i 
hur de tar till sig företagets budskap. För att andra traineers upplevelser ska 
kunna jämföras förutsätts emellertid att traineeprogrammen de genomgått 
har liknande syfte som Danske Banks, vilket är föga troligt då det enligt 
Linnerhag (2000) inte finns något standardiserat upplägg för vad ett 
traineeprogram bör innehålla. 
 
Av intervjuerna med traineerna har vi fått uppfattningen att de har kodat 
företagets budskap som att traineeprogrammet skulle ge en framtida karriär 
i Danske Bank och valmöjligheter (se figur 5.1), både vad gäller 
programmets innehåll och framtida arbetsområden. Att de uppfattade 
valmöjligheter som en del av budskapet berodde, enligt vår åsikt, på att 
traineeprogrammet beskrevs som flexibelt. Det framgick exempelvis att 
traineerna skulle få prova på att arbeta på olika avdelningar och att de 
själva skulle få välja vilken avdelning de ville arbeta på efter avslutat 
program. De uppfattade även budskapet som löften om framtida 
nyckelpositioner, framförallt ledarpositioner, inom banken. Detta 
konstaterar vi vara kopplat till det uttalade syftet som sades vara att ”axla 
en nyckelposition i banken”. I egenskap av arbetsgivare anser vi att Danske 
Bank besitter befogenheter att verkställa utställda löften, vilket Rousseau 
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(1995) menar vara en förutsättning för att individen ska se löftet som 
trovärdigt. 
 
Som Rousseau (1995) förklarar är mottaglighet kopplat till individens 
personliga uppfattningar kring självbild och karriärmotiv. Utifrån 
traineernas egna beskrivningar ansåg de sig vara ambitiösa, engagerade, 
karriärsugna och villiga att ta för sig. Det framgick även att de tror sig ha 
större förväntningar på karriärutveckling än andra anställda. Individernas 
karriärmotiv påverkar även vilken typ av kontrakt som formas (Rousseau, 
1995), vilket vi återkommer till i avsnitt 5.3.3. Traineernas mottaglighet, 
som vi har tolkat såsom ambitiös och karriärsugen (se figur 5.1), påverkar 
tillsammans med de sociala signalerna deras tolkning av budskapet. 
Emellertid har vi redan konstaterat att de sociala signalerna i detta fall var 
obefintliga, vilket innebär att individens tolkning utelämnas till att baseras 
på personliga uppfattningar.  
 
Traineernas tolkning, som enligt Rousseau (1995) handlar om att tolka 
observationer för att kunna omvandla löften till förväntat agerande, tycks 
vara att det agerande som förväntades av dem var att genomgå 
traineeprogrammet. Deras tolkning var således att de, om de fullföljer 
traineeprogrammet, skulle få en nyckelposition på den avdelning de finner 
mest intressant (se figur 5.1). 
 
Vi delar Rousseaus (1995) uppfattning om att psykologiska kontrakt 
baseras på delad uppfattning om att parterna är överens och inte 
nödvändigtvis att villkoren faktiskt är ömsesidiga. Vi anser att traineerna 
och traineeansvariga trodde sig vara överens under traineeprogrammet och 
att det därmed fanns tilltro till kontraktet från båda parter (se figur 5.1). Det 
var först efter programmets slut när tjänsterna skulle beträdas som de 
upptäckte att villkoren inte var ömsesidiga.  
 
Detta visar på, i överensstämmelse med Rousseaus (1995) argument, att 
individens kodning och tolkning har större inverkan på det psykologiska 
kontraktet än budskapet som förmedlas. När de traineeansvariga talade om 
nyckelpositioner menade de, enligt vår mening, betydande befattningar och 
det behöver således inte handla om ledarpositioner. Traineerna tolkade 
däremot samma begrepp som ledarposition, vilket vi grundar på att de 
upprepande gånger nämnde att de såg sig på ledande positioner efter 
traineeprogrammet. Med detta kan vi konstatera att parternas tolkningar 
inte överensstämde. Företaget hade inte desto mindre en uttalad förväntan 
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att i framtiden kunna internrekrytera till betydande positioner med hjälp av 
de traineer som etablerat sig i organisationen. Med detta i åtanke anser vi 
att företaget hade ett längre tidsperspektiv vad gäller att placera traineerna 
på nyckelpositioner än vad traineerna själva hade. Vi hävdar därmed att de 
traineeansvariga och traineerna dels hade olika uppfattningar om 
innebörden av begreppet nyckelposition och dels hade olika tidsperspektiv 
på när förväntningen skulle infrias. 
 
 

5.3.3 Det relationspsykologiska kontraktet 
 
Som fastställts ovan läggs grunden för parternas relation redan då det 
psykologiska kontraktet bildas, vilket medför att bildandeprocessen också 
influerar vilken typ av kontrakt som parterna bildar (Rousseau, 1995). 
Exempelvis påverkar traineernas bakomliggande karriärmotiv deras 
mottaglighet (se figur 5.1) för vilken typ av kontrakt de upprättar med 
Danske Bank. Vi har konstaterat att traineerna betraktar sig som 
karriärsugna, då de ser sig som ledare i sin framtida roll i företaget, vilket 
tyder på att de ser relationen till Danske Bank i ett långsiktigt perspektiv. 
Detta stämmer överens med vad Rousseau (2004) benämner stabilitet, som 
i hennes mening innebär ett öppet framtida åtagande. Stabilitet är även en 
av beståndsdelarna till det relationspsykologiska kontraktet, varav den 
andra är lojalitet, som enligt Rousseau (2004) definieras som två parters 
åtagande att möta varandras behov. Ett sätt att se parternas kontrakt är att 
traineeprogrammets innehåll blev en kompromiss mellan vad traineerna 
ville uppnå och vad banken ville få ut. Under traineeprogrammet fanns hela 
tiden en tät dialog mellan traineeansvariga och traineer och båda parter 
ansåg att de blev hörda. De traineeansvariga påpekade att de försökte 
tillfredsställa traineernas önskningar, medan traineerna menade att de 
försökte tillmötesgå de traineeansvarigas åsikter. Genom att de lyssnade på 
varandras önskemål anser vi deras relation uppfylla funktionen av ett 
relationspsykologiskt kontrakt. 
 
Ytterligare ett centralt resonemang i relationspsykologiska kontrakt är, 
enligt Rousseau (1995), att det bygger på en stark relation mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Härvid vill vi relatera tillbaka till de faktorer 
som nämnts i avsnitt 5.2.2, investering och identifiering. Något som i 
Danske Banks fall har stärkt relationen är den satsning som traineerna gjort 
i företagsspecifika kunskaper och kontakter. Deltagande i 
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traineeprogrammet har även skapat större samhörighet med organisationen 
och dess företagskultur, vilket gör att traineerna identifierar sig med 
Danske Bank. Vi anser att dessa aspekter gör traineerna mer benägna att 
utveckla relationen med Danske Bank, istället för att bryta upp och börja på 
nytt i ett annat företag. 
 
 

5.3.4 Parternas påverkan 
 
Liksom Rousseau (2004) är vi av åsikten att inledningsfasen till relationen, 
som börjar redan i rekryteringsprocessen, är oerhört viktig. 
Traineeprogrammet gav Danske Bank helt nya möjligheter att påverka 
individens inledningsfas, då företaget kunde ge enhetlig utbildning till 
gruppen och skola in dem i företagskulturen. Detta har gjort att traineerna 
har formats på ett annat sätt än de individer som har rekryterats 
individuellt.  
 
Rousseau (2004) nämner utbildning och utveckling som särskilt viktigt vid 
kontraktets utformning. Traineerna är överens om att traineeprogrammet 
uppfyllde deras förväntningar vad gäller utbildning då de fick se många 
olika avdelningar och hantera olika arbetsuppgifter. Dessutom lärde de sig 
mycket om sig själva och den personliga utvecklingen påpekades vara en 
av de viktigaste faktorerna under programmet. 
 
Även graden av tillfredsställelse är central i samband med arbetsgivarens 
möjlighet att påverka kontraktet (Rousseau, 2004). Traineerna betonade att 
de generellt sett hade en positiv bild av programmet, även om de hittat 
negativa aspekter. Alla svarade dessutom att de skulle söka programmet 
idag om de hade varit nyutexaminerade akademiker, vilket tyder på att de 
negativa faktorerna i slutänden inte hade någon betydande inverkan. 
Därmed anser vi tillfredsställelsen av traineeprogrammet vara hög.  
 
Arbetsgivarens framtida roll påverkar också relationen (Rousseau, 2004) 
och på grund av det menar vi att det inte bara är traineeprogrammet i sig 
som är av betydelse utan även vad som händer efteråt, vad traineerna kan 
förvänta sig från arbetsgivaren i framtiden. Som vi diskuterat tidigare hade 
traineerna förväntningar på att få en nyckelposition och att dessutom få 
välja mellan ett antal tjänster. Därtill poängterade en trainee vikten av att 
Danske Bank tillgodoser kraven på utveckling även i framtiden. Även 
löften om framtida ledar- och mentorprogram gavs i ett tidigt skede. 



Traineeprogram – en formgivare? 
 
 

 76 

Således insåg Danske Bank att det inte bara var traineeprogrammet som var 
avgörande, utan även vad som skulle ske i framtiden.  
 
Inte bara arbetsgivaren har inverkan på det psykologiska kontraktet, utan 
även arbetstagaren. Vi delar Rousseaus (2004) åsikt att individen ser på 
relationen på olika sätt beroende på om han/hon ser tjänsten ur ett 
kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv. Traineeprogrammet sträckte sig 
under minst ett år och dessutom var programmet en inträdesport till 
företaget och traineerna hade en förväntan om tjänst efter avslutat program. 
Därmed hävdar vi att traineerna antagit ett långsiktigt förhållningssätt till 
tjänsten, vilket styrks med att flera av traineerna ville nå ledande positioner 
på företaget i framtiden. 
 
Raja et al (2004) påpekar även betydelsen av personlighet. De 
traineeansvariga menade att även om traineerna blivit utvalda för att delta i 
traineeprogrammet så är det snarare personligheten som påverkade hur det 
skulle gå efter avslutat traineeprogram. Dock poängterade traineerna, som 
beskrivits i avsnitt 5.1.2, att det faktum att traineerna genomgått 
programmet har gett dem en kvalitetsstämpel. De traineeansvariga var av 
samma åsikt, att traineerna hade fått en utbildning med kvalitet, men 
menade att de efter att ha varit på sina tjänster en tid var det prestationen 
där som var avgörande för framtiden och inte att de hade gått 
traineeprogrammet.  
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6. Slutsats 
 
 

Nu har vi nått slutet av vår undersökning och det som återstår är att 
presentera vår slutsats. Vi har delat in detta kapitel i fyra delar. I de första 
två presenteras undersökningens två frågeställningar och efter diskussion 
av dessa följer nästa del där syftet besvaras. Avslutningsvis ges 
rekommendationer till framtida studier.  
 

 

6.1 Individens förväntningar 
 
I analysen har vi kommit fram till att individens förväntningar är centrala 
för hur relationen mellan individ och arbetsgivare utformas. Vi ser därmed 
individens förväntningar på traineeprogrammet som en bakomliggande 
faktor till vad deltagandet i programmet får för effekter på relationen. Vi 
har dock fastslagit att den avgörande betydelsen för relationen inte är 
förväntningarna utan huruvida de upplevs infrias.  
 
I vår studie har vi funnit att det i samband med traineeprogrammet har 
uppstått tre typer av ouppfyllda förväntningar. I vissa fall hade individerna 
orealistiska förväntningar, vilket de efter en tid insåg och därför reviderade 
dessa. I dessa fall utgjorde de oinfriade förväntningarna ingen skada för 
relationen. I andra fall uppstod diskrepans mellan parterna i tolkningen av 
villkoren, vilket gjorde att individerna upplevde det som att 
förväntningarna inte infriats. Inte heller i dessa fall fann vi några tecken på 
att relationen tog skada. Det uppstod också fall då förväntningarna inte 
infriades på grund av omständigheter som låg utanför parternas påverkan. 
Detta var emellertid inget som påverkade relationen negativt då individerna 
insåg att det orsakades av faktorer som låg utanför företagets kontroll.  
 
Det faktum att individerna skapade förväntningar som sedan inte infriades, 
på grund av att de gjort annorlunda tolkningar än vad företaget avsett, är 
något som företaget hade kunnat avhjälpa genom att tydliggöra villkoren 
för relationen. Dock förekommer alltid individuella uppfattningar som är 
svåra för företaget att påverka, men om premisserna klargörs minskar 
risken för misstolkningar. Vidare kan även förtydligande medföra att 
orealistiska förväntningar mildras. 
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I vår undersökning har vi emellertid inte funnit några indikationer på att 
förekomsten av olika slags oinfriade förväntningar har påverkat relationen 
negativt. Det förefaller som att traineerna har reviderat de förväntningar 
som inte infriats och att det därmed inte uppstått några negativa effekter. 
 
 

6.2 Betydelse för företaget  
 
Fastän traineeprogram är utformade på olika sätt innebär de att individerna 
genomgår en utbildning med både praktiskt och teoretiskt innehåll. Denna 
har företaget lagt upp och vet därmed vad traineerna har fått ta del av. 
Genom att tillhandahålla kvalitetssäkrad utbildning får företaget möjlighet 
att skapa en grupp individer med värdefull kunskap om företaget som i ett 
långsiktigt perspektiv ger företaget en kompetensgrund för framtiden. 
Dessutom bygger traineerna snabbare upp kunskap om företaget, vilket 
medför att de effektivare kan sättas in i sitt arbete. Traineeprogram innebär 
därmed en ökning av företagets organisationskompetens, som skulle sjunka 
om individen lämnar företaget. Traineeprogram ger även företaget 
möjlighet att påverka individernas värderingar och forma dem, med 
grupputbildning och liknande, på ett annat sätt än vad som är möjligt vid 
enskilda rekryteringar. Dessa aspekter gör att traineer blir mer 
”betydelsefulla” medarbetare för företaget i den mening att de innehar rätt 
kunskap samt blivit starkt präglade av företagets kultur och värderingar. 
Därmed innebär det en betydande kompetensförlust för företaget om 
individen lämnar organisationen. 
 
Ur rekryteringssynpunkt har vi däremot konstaterat att den ekonomiska 
förlusten, om en individ som genomgått traineeprogrammet skulle lämna 
företaget, inte är av större betydelse. Något som framkommit är att 
traineeprogram innebär ett sätt att kostnadseffektivt rekrytera ny kompetens 
för företaget. Ur lönsamhetssynpunkt har det därmed inte lika stor 
betydelse för företaget att traineerna, efter avslutat program, stannar i 
företaget en längre period. 
 
Danske Bank är ett företag med relativt hög åldersstruktur, vilket gör att det 
finns ett långsiktigt kompetensbehov att tillfredställa. Detta är något som 
många svenska företag kan relatera till då 40-talisternas pensionsavgångar 
är förestående. Ett av företagets mål med traineeprogrammet var att det 
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skulle skapa en framtida källa för internrekrytering till höga positioner, 
något som tidigare varit tillgodosett med externrekrytering. Om detta 
uppfylls återstår att se då förhoppningen har ett längre tidsperspektiv än det 
som förflutit sedan traineeprogrammets slut. Något att ha i åtanke är dock 
att både traineer och traineeansvariga delade åsikten att den unga 
generationen sätter flexibilitet och egen utveckling framför lojalitet till 
företaget. Detta föranleder oss att undra om traineerna kommer att finnas 
kvar i företaget så lång tid som krävs för att uppfylla detta mål. 
 
 

6.3 Slutdiskussion 
 
I vår undersökning har vi funnit några faktorer som påverkar individens 
vilja att stanna kvar i företaget som kan sättas i relation till att individen 
genomgått ett traineeprogram.  
 
Traineeprogrammet har gjort att individen etablerat starka band till 
företaget. Genom att delta i gemensam utbildning har de skolats in i 
företagets kultur och lärt sig hur organisationen fungerar. Något att beakta 
är att det oftast är nyutexaminerade som genomgår traineeprogram, vilka 
inte har formats i sitt synsätt av tidigare arbetsgivare. Denna inverkan från 
företagets sida är något som individerna anser ha påverkat deras vilja att 
stanna kvar i företaget. 
 
De individer vi intervjuade upplevde även att de under traineeprogrammet 
byggde upp ett kapital, i form av tid, kontakter och kunskap, som var 
företagsspecifikt och att de därför var mer benägna att stanna i företaget än 
om de inte hade deltagit i traineeprogrammet. På så sätt har programmet 
påverkat deras vilja att stanna kvar i företaget. Vidare anser vi att eftersom 
det uppbyggda kapitalet upplevs som företagsspecifikt har företaget 
ytterligare stärkt banden med traineerna och minskat risken att de lämnar 
företaget för ett annat.  
 
Med vår undersökning kan vi konstatera att det finns samband mellan att 
individen genomgått ett traineeprogram och dess vilja att stanna kvar i 
företaget. Emellertid skedde respondenternas övergång från traineeprogram 
till anställning under lågkonjunktur, vilket innebar att arbetsmarknaden inte 
erbjöd så många valmöjligheter. Detta får oss att undra om företag även 
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klarar av att behålla sina traineer i lika hög grad vid högkonjunktur då 
arbetsmarknaden är mer aktiv.  
 
Vi har även utrett vilka effekter deltagandet i ett traineeprogram får för 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi har i vår undersökning 
kommit fram till att relationen som etableras mellan trainee och företag ses 
som ett relationspsykologiskt kontrakt med innebörden att de båda parter 
tillgodoser varandras behov och har ett öppet framtida åtagande. 
Traineeprogram må vara under en begränsad tid, men då det utlovas tjänst 
efter avslutat program finns ändå ett långsiktigt perspektiv i åtagandet. Som 
vi redogjort för innebär traineeprogram en satsning från båda parter, vilket 
betyder att de är värdefulla för varandra. Detta torde därmed göra dem 
måna om att bevara relationen dem emellan. Inledningsfasen är viktig 
såtillvida att den ligger till grund för den framtida relationen och med tiden 
byggs ett ömsesidigt förhållande upp till att bli allt mer förtroendefullt. I 
vår undersökning bekräftades traineernas tilltro till kontraktet när det 
bevarades trots uppkomst av osäkerhet.  
 
Det faktum att traineeprogram ökat i popularitet och att det ger företaget 
status är något som vi anser kan ha påverkat individernas vilja att delta i 
traineeprogrammet. Flera av respondenterna angav att de från början inte 
var intresserade av att arbeta i just det företag som vår studie behandlar 
utan att de var intresserade av att genomgå ett traineeprogram då det ansågs 
vara en bra start på karriären. Detta gör att vi ställer oss frågan vad det får 
för konsekvenser för relationen om individer söker sig till företaget i första 
hand för att de finner traineeprogrammet attraktivt, och inte för att de vill 
arbeta i företaget. Alltjämt har vi fastställt att det med tiden knyts starkare 
band mellan parterna. Även om individerna hade olika förutsättningar och 
därmed identifierade sig i olika hög grad med organisationen i utgångsläget 
växte känslan av samhörighet fram under programmets gång.  
 
Även om vi i vår studie har kommit fram till att traineeprogrammet positivt 
har påverkat individernas vilja att stanna kvar, har vi konstaterat att de 
sätter sin egen utveckling framför lojalitet gentemot företaget. Detta får oss 
att anta att ett traineeprogram inte påverkar individernas förhållning till 
lojalitet och deras sätt att se sin arbetssituation. Enligt vår mening innebär 
det att företaget måste fortsätta att erbjuda utveckling och stimulerande 
arbetsuppgifter även efter traineeprogrammet för att kunna hålla kvar dessa 
självständiga individer i företaget. 
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Avslutningsvis kan vi sammanfatta resultaten av vår studie med att 
konstatera att traineeprogram påverkar individens vilja att stanna kvar i ett 
företag positivt. Vi har fastställt att en ömsesidig relation växer fram 
mellan trainee och organisation, där investeringar från båda parter stärker 
banden dem emellan. Emellertid har vi även konstaterat att individen 
prioriterar sin egen utveckling framför lojalitet gentemot företaget, vilket 
innebär att organisationen måste fortsätta att erbjuda utveckling även efter 
avslutat program för att kunna behålla kompetensen i företaget.  
 
 

6.4 Rekommendationer till framtida studier 
 
Under undersökningens gång har det väckts frågor och nyfikenhet inom 
flera områden till vidare studier. Vi utförde studien genom att studera 
traineerna och företaget och relationen dem emellan. Istället vore det 
intressant att ta med akademiker som enskilt rekryteras till ett företag och 
undersöka om det finns skillnader mellan dessa individer och traineerna i 
de psykologiska kontrakt som upprättas. 
 
Något som påverkat vår studie är att det rått lågkonjunktur sedan 
respondenterna avslutade traineeprogrammet, vilket vi anser ha påverkat 
resultatet av vår undersökning. Det skulle därmed vara av intresse att utföra 
studien under högkonjunktur för att se vilka effekter det får för resultatet.  
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Bilaga 1 
 
Intervjumall-traineeansvarig 
 
Generellt om traineeprogrammet 

 
• Varför valde Danske Bank att börja med traineeprogram? Varför inte 

tidigare? Varför gjordes ett uppehåll mellan de två programmen? 
• Vad var syftet med traineeprogrammet 2001/2002? 
• Hur såg programmets upplägg ut?  
• Hur många sökte till traineeprogrammet 2001/2002? Hur såg 

rekryteringsprocessen ut? Till vilka riktade sig programmet? Var det 
många sökande som redan arbetade inom Danske Bank?  

 
Traineernas perspektiv 

 
• Vilka förväntningar tror du att traineerna hade på programmet? 
• Tror du att dessa förväntningar uppfylldes? 
• Vilken betydelse tror du att programmet hade för traineerna? 
• Hur mycket kunde traineerna själva påverka programmets utformning? 

Hur mycket försökte ni som traineeansvariga styra dem? 
• Hur såg övergången traineeprogram-anställning ut? Var traineerna 

garanterade fast tjänst när de påbörjade traineeprogrammet? 
• Gjordes någon utvärdering efter avslutat program? 
• Hur många av traineerna har stannat kvar inom företaget efter avslutat 

program? 
• Hur ser du på traineernas möjligheter till karriär inom företaget? 
• Hur tror du att traineerna ser på sig själva och sin framtid i företaget? 
 
Företagets perspektiv 

 
• Vilka förväntningar hade företaget på traineerna? 
• Vad ville banken uppnå med traineeprogrammet? Vad har programmet 

haft för betydelse för Danske Bank? 
• Gav programmet något som en vanlig anställning inte ger? Vad? 

Skillnader? 
• Hur tycker du att traineernas utveckling har påverkats av programmet? 

Skillnad mot vanlig anställning? 
• Hur tror du att medarbetarna ser på traineer?  
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• Danske Bank satsar mycket på intern rörlighet, är det lättare att flytta 
internt om man har gått traineeprogrammet? 

• Vilken kostnad innebar traineeprogrammet för företaget? Fanns det 
några förväntningar på vilken avkastning det skulle ge? 

• Hur ser ingångslönen ut för traineer? Löneutvecklingen? Skillnad mot 
vanlig anställning? 

 
• Hur ser du på dagens arbetsmarknad? 
• Har du något att tillägga?  
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Bilaga 2 
 
Intervjumall-trainee 
 
Generellt om traineeprogrammet 
 
• Varför sökte du traineeprogrammet? Sökte du andra tjänster inom 

företaget? Sökte du andra traineeprogram respektive arbete på andra 
företag? Varför valde du just Danske Bank? Skulle du ha sökt tjänst här 
även om det inte hade funnits något traineeprogram? 

• Vad tror du var syftet med traineeprogrammet? 
 
Traineernas perspektiv 
 
• Vilka förväntningar hade du innan programmet; dels på företaget och 

dels på programmet?  
• Vad trodde du att det skulle leda till? 
• Vad anser du var positivt respektive negativt med programmet? 
• Finns det något du anser saknades vad gäller programmet? 
• Följdes programmets upplägg?  
• Hur mycket kunde du själv påverka programmets utformning? Hur 

mycket försökte de traineeansvariga styra er? 
• Hur såg övergången traineeprogram-anställning ut? Sökte du några 

andra jobb under övergångsperioden? 
• Gjordes någon utvärdering efter avslutat program? 
 
• Uppfylldes dina förväntningar? På vilket sätt? 
• Vad tror du att de andra traineerna som du gick programmet med 

tycker? 
• Vilken betydelse har traineeprogrammet haft för dig/för de andra 

traineerna? 
• Gav programmet något som en vanlig anställning inte ger? Vad? 

Skillnader? 
• Har traineeprogrammet haft någon betydelse för din ”karriär” sedan du 

avslutade programmet? På vilket sätt? 
• Tror du att man har högre krav på karriären som trainee än som vanlig 

anställd? 
• Är det lättare att flytta internt om man har gått traineeprogrammet? 

Tycker du att banken erbjuder möjligheter att flytta runt/flexibilitet? (Är 
det något du är intresserad av?)  
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• Tror du att ni som gick traineeprogrammet tillsammans hamnade där ni 
ville efter programmet? 

• Skulle du söka programmet idag? 
• Hur ser du på dig själv och din framtid i företaget?  
• Hur skulle du ställa dig till ett erbjudande om tjänst från ett annat 

företag? Påverkas ditt svar av det faktum att du har gått 
traineeprogrammet?  

 
Företagets perspektiv 
 
• Vilka förväntningar tror du att företaget har på traineerna? 
• Vilken betydelse tror du att traineeprogrammet hade för företaget? 
• Hur tror du att de andra medarbetarna ser på traineer?  
• Hur ser ingångslönen ut för traineer? Löneutvecklingen? 
 
• Har du något att tillägga?  
 
 
 


