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TRAINEEPROGRAM – ETT STEG I RÄTT 
RIKTNING MOT EN SPIKRAK KARRIÄR 

Intresset för traineeprogram har ökat de senaste åren och 
i Sverige startar i år ca 200 traineeprogram. Företagens 
syft e är att hitta framtida ledare eller specialister. För den 
som har chansen att få en traineeplats väntar vanligtvis ett 
till två år långt program där där teori och praktik varvas 
och man får lära sig företagets verksamhet från grunden. 
Inom näringslivet fi nns det en mängd kända personer som 
gått traineeprogram, däribland Ericssons förre vd Carl-
Henric Svanberg, Scanias VD Martin Lundstedtoch SEBs 
koncernchef Annika Falkengren.

De fl esta programmen vänder sig till drivna, 
nyutexaminerade ekonomi- och civilingenjörsstudenter 
och det är en stenhård konkurrens om platserna bland 
tusentals sökande kandidater. Men allt fl er program 
vänder sig även till andra utbildningar, t.ex. systemvetare, 
personalvetare och sjuksköterskor. Att man inte har en 
chans att bli trainee om man inte har toppbetyg eller 
kommer från rätt skola stämmer inte enligt Maja Löfgren 
på Traineeguiden.

- Företagen ser långsiktigt på en trainee, det är en person 
som man satsar på och vill ska stanna länge inom bolaget. 
Då handlar det inte bara om betyg och skola utan även om 
andra egenskaper och att man ska matcha företaget och 
tjänsten.

Traineeguiden har sedan starten 2002 arbetat med att 
samla och sprida information om Sveriges samtliga 
traineeprogram. Ambitionen har varit densamma under 
åren, att underlätta för studenter att hitta relevant och 
aktuell information om traineeprogram. Tillsammans 
med Civilekonomerna har de även ett certifi kat för att 
kvalitetssäkra traineeprogram och de arrangerar årligen 
eventet Traineedagen där studenter från hela Sverige får 
möjlighet att träff a företag med traineeprogram.

- Genom åren har vi märkt att traineeprogram blivit 
populärare både hos studenter och företag. Det dyker hela 
tiden upp nya program, och då inte bara hos storbolagen 
utan även hos mindre företag och inom off entliga sektorn, 
berättar Maja Löfgren på Traineeguiden

Gå in på www.traineeguiden.se för att se vilka 
traineeprogram som fi nns och om du hittar något 
som passar dig. Ett bra tips om du är nyfi ken på 
traineeprogram är att registrera dig för Traineeguidens 
nyhetsbrev, då får du en påminnelse när det är dags att 
ansöka till ett företags program.

Traineedagen – ett perfekt tillfälle att mingla med 
traineer och rekryterare

Sedan 2011 arrangerar Traineeguiden det årliga eventet 
Traineedagen. I år kommer det att gå av stapeln den 2 
oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre i 
Stockholm. På evenemanget deltar studenter från hela 
Sverige och ett brett spektrum av välkända företag inom 
olika branscher.

De företag som medverkar på Traineedagen håller 
seminarier och workshops. Det som vi hört från 
både studenter och företag som varit med på tidigare 
Traineedagar är att det är mer intimt än en vanlig 
arbetsmarknadsdag, man får en bra möjlighet att prata 
med alla företag man är intresserad av.

- Vi vill att du som student ska gå därifrån och känna 
att du varit med om meningsfulla möten och knutit 
kontakter, inte bara med en kasse full med broschyrer och 
företagspennor, säger Maja Löfgren, på Traineeguiden 
som arrangerar Traineedagen.

Att delta på Traineedagen är gratis och studenter från hela 
Sverige välkomnas. Antalet biljetter är begränsat och ett 
urval sker löpande så det kan löna sig att vara tidig med 
sin ansökan. Registreringen till Traineedagen kommer att 
öppna under mars månad på www.traineedagen.se.


