
Pressmeddelande, 5 oktober 2015 

Årets Student och Sveriges Populäraste Traineeprogram 
Sandra Offesson som studerar ekonomi vid Linköpings universitet vann bland över 1.800 
universitetsstudenter från hela Sverige när Traineepriset till Årets student delades ut på Traineedagen i 
fredags. 

H&M vann utmärkelsen Traineepriset till Sveriges populäraste traineeprogram. 

Studenter som vill komma till Traineedagen ansöker genom att skicka in studieresultat och CV. De genomgår 
även flera arbetspsykologiska test av samma typ som används av arbetsgivare vid rekrytering. Av över 1.800 
sökande valdes drygt 350 toppstudenter ut att få träffa de företag med traineeprogram som deltog. 

Sandra Offesson är 24 år och studerar sista året på sin Master i nationalekonomi med inriktning finans vid 
Linköpings universitet. När Traineepriset till Årets student delades ut på stora scenen vann hon med 
motiveringen: 

”Bland 1.800 sökande till Traineedagen har du utifrån tre arbetspsykologiska test och dina erfarenheter bäst 
matchning mot en profil för framgångsrika traineer. Du har mycket goda förutsättningar för att lyckas, både 
som trainee och i andra yrkesroller. Lycka till!” 
 
- Jag är lite chockad men väldigt glad, det är som att vinna toppvinsten på triss! Det är så många bra 

studenter här så jag blev verkligen förvånad. 

- Efteråt kom studenter fram och gratulerade mig och direkt när jag kom ner från scenen fick jag 
visitkortet från en av företagsvinnarna. 

Traineepriset för Sveriges populäraste traineeprogram vanns av H&M. 

Oscar Lundqvist som ansvarar för traineeprogrammet H&M Business Trainee, ett av H&M’s tre olika 
traineeprogram, tog emot priset tillsammans med fem kollegor. 

- Det är väldigt roligt att H&Ms traineeprogram väcker ett så starkt intresse! Att vi nu utsetts till Sveriges 
populäraste traineeprogram hoppas jag gör att vi får ännu fler riktigt vassa kandidater med stort intresse 
för att göra affärer, som vill utvecklas som ledare på ett framgångsrikt och snabbväxande företag med 
starka värderingar. 

- Traineeprogrammen är en bra start på karriären på H&M med stora möjligheter både i Stockholm och 
globalt. Vi har ett väldigt brett traineeprogram som vänder sig till ekonomer, ingenjörer och 
systemvetare med breda karriärmöjligheter både inom inköp, E-commerce, IT, försäljning och expansion. 

Vid prisceremonin uppmärksammades även andrapristagaren ABB och tredjepristagaren Ericsson.  

Traineepriset för Sveriges populäraste traineeprogram valdes av de svenska toppstudenter som bjöds in till 
årets Traineedagen på Stockholm Waterfront. Studenterna anger i sin ansökan till Traineedagen vilka av de 
drygt 200 svenska företag som har ett aktivt traineeprogram, som de helst skulle vilja gå traineeprogram 
hos. 

Priset delas ut av Traineeguiden som arrangerar Traineedagen för femte året och har följt den svenska 
traineemarknaden under tretton år. Årets student delas ut tillsammans med cut-e som är ledande inom 
arbetspsykologsika test och är vetenskapligt beprövade och granskade av DNV. 

Topp 10 samt populärast traineeprogram hos teknikstudenter respektive ekonomistudenter bifogas. 
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Traineepriset 2015 
Första kolumnen visar årets placering, andra kolumnen visar förra årets placering. 
 

Sveriges populäraste traineeprogram 
❶ 2  H&M 

❷ 1  ABB 

❸ 3  Ericsson 

❹ 4  Capgemini 

❺ 6  Microsoft 

❻ - NY Ikea 

❼ - NY Coca-Cola Enterprises 

❽ 5  Arla Foods 

” - NY IBM 

❾ 7  Volvo Group 

” 9  Nordea 

❿ 10  Siemens 

 

Sveriges populäraste traineeprogram hos ekonomistudenter 
❶ 1  H&M 

❷ 5  Coca-Cola Enterprises 

❸ 4  Nordea 

❹ 7  Ikea 

❺ 8  PwC 

❻ - NY Unilever 

❼ 3  SEB 

❽ - NY Ericsson 

❾ 2  Arla Foods 

❿ 10  Capgemini 

 

  



Sveriges populäraste traineeprogram hos teknikstudenter 
❶ 1  ABB 

❷ 2  Ericsson 

❸ 5  H&M 

❹ 7  Siemens 

❺ 4  Capgemini 

❻ - NY IBM 

❼ 9  E.on 

❽ 3  Scania 

❾ 10  Microsoft 

❿ 6  Volvo Group 

 


