
Ett regionalt 
traineeprogram
- Lockar talanger till Region Sydost





Bakgrund & syfte

 Kalmar, Kronoberg och Blekinge har historiskt 
haft svårt att både locka till sig och behålla högre 
kompetens

 Studenter som examineras i regionen flyttar i hög 
utsträckning till framför allt storstäderna

 Satsning för att få unga nyutexaminerad talanger 
att stanna eller återvända och etablera sig i 
regionen

 Traineeprogram är ett erkänt, framgångsrikt 
koncept för att locka till sig de bästa studenterna

 Medför ofta en för stor kostnad –särskilt för 
mindre företag

 En investering för företagen och regionen
 Alla företag, organisationer och offentliga 

verksamheter är välkomna att delta



Statistik arbetsgivare

• Vår 21 - 6 bolag (6 tjänster)

• Höst 21 – 10 bolag (12 tjänster)

• Vår 22 – 9 bolag (13 tjänster)

• Höst 22 - 5 bolag (9 tjänster)

• Höst 23 – 9 bolag (26 tjänster) 

• Flera återkommande – ser fördelarna med ett 
kontinuerligt engagemang

• Fördelning per region;
• Kalmar 13

• Kronoberg 11

• Blekinge 15



Statistik traineer

• 23 traineer har gått programmet

• Alla utom en är kvar i regionen och två har 
bytt arbetsgivare

• 11 män och 13 kvinnor

• Mest eftersökt; Ingenjörer olika inriktningar

• Över 1000 sökande till programmet



Utbildningsmoduler 
i urval

v

Praktisk 

projektledning
WSP Academy

Miljö &

Hållbarhet

Elisabeth Axelsson
Handelskammaren

Social
hållbarhet Linnéuniversitetet

Presentationsteknik &
retorik

Maria Daniels, 

Kryast.se

Digitalisering & 
robotisering BTH

Företagsbesök
Olika företag i 

regionen

Ledarskap
Carina Vessin,

Synergize

Hälsa &
välbefinnande

Cecilia Liwlig,

Kryast.se



Arbetsgivare

 Modig Machine Tools

 Region Kalmar län

 Region Blekinge 

 Kalmar Energi 

 Profilgruppen

 Volvo Cars

 Ankarsrum

 Gerdmans

 IST Group

 Enertech

 Outpost24

 Yaskawa

 Dynapac

 Swepart

 Roxtec 

 Tarkett

 Holtab

 Xylem

 SAAB

 NIBE



”På ett professionellt plan har Smart start-träffarna varit ett jättebra 
tillfälle för oss traineer att dela med oss till varandra om våra 
upplevelser från respektive arbetsgivare, och på så vis kunnat agera 
bollplank och ge stöttning till varandra i knepiga situationer. Det har 
varit särskilt värdefullt för mig som är helt nyexaminerad och som 
behövt navigera i en ny miljö. Genom att få input från personer som 
befinner sig liknande positioner, men i annan kontext, har mina 
perspektiv vidgats.”

Trainee på NIBE

”Att få gå SMART Start med Handelskammaren när man precis 
påbörjat arbetslivet är en fantastisk möjlighet till utveckling. 
Tillsammans med andra Traineer skapar man ett nätverk och får 
tillgång till material och föreläsningar av experter inom olika 
områden. Alla föreläsningar och temadagar har hittills varit väldigt 
lärorika och inspirerande. Därav känns det som att programmet 
skapar möjligheter till personlig utveckling som hade tagit längre tid 
att etablera på egen hand. Med hjälp av de verktyg vi fått känner jag 
en större nyfikenhet och trygghet till framtida utmaningar och 
utvecklingssteg.” 

Trainee på Xylem

”Traineeprogrammet stärker vårt regionala nätverk och 
möjlighet att erbjuda nyutexaminerade talanger en brant 
utvecklingskurva. Vi bedömer att kombinationen utbildning 
och att snabbt låta våra trainees börja jobba med skarpa 
arbetsuppgifter gör att vi blir en attraktivare arbetsgivare.”

Carl Sigfridsson, VD Ankarsrum electric motors



handelskammaren.se
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