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Kickstarta karriären som 

trainee
Är du nyutexaminerad och har planer på att bli chef? Som trainee lär du känna hela 
företaget och får en god start på karriären. Inspireras av företagsledare, toppchefer 
och personer i startgropen av sin karriär som alla började som traineer.

Miljardföretaget aBB är en 
drömarbetsplats för många studenter och 
vill du få in en fot är deras traineeprogram 
en bra början. Det startades för drygt 100 år 
sedan och under årens lopp har 2 700 talanger 
genomgått vad som idag är Sveriges äldsta 
traineeprogram, en av dessa är ABB:s vd Johan 
Söderström.

Kan du berätta om ABB:s traineeprogram?
– Vi har haft det otroligt länge, i 107 

år. En av anledningarna till att det är så 
framgångsrikt är att vi inte kompromissar 
utan fortsätter med traineeprogrammet 
varje år oavsett konjunktur. Det här är ju ett 
väldigt bra sätt att komma in på ett företag 
som är såpass stort som det här. Som trainee 
får du en skolning i vad företaget håller på 
med. Man jobbar i tioveckorsperioder på 
olika enheter för att sedan bestämma sig 
för en utlandspraktik på tre månader upp 
till ett halvår som avslutning. Det är en bra 
rekryteringsväg in på ett företag, helt klart. 

Var gjorde du själv din utlandspraktik?
– Jag fick två val, det ena var att hamna 

i Saudiarabien och det andra att åka till 
Venezuela, Nya Zeeland och Australien, så 
jag valde det senare. Det var jättespännande 
och kul naturligtvis. Det var stort att få åka ut 
själv så tidigt.

Varför började du själv som trainee på ABB?
– Jag är uppvuxen i Västerås så det finns i 

blodet. Jag började med ett sommarjobb här 
som jag trivdes väldigt bra med och därför 
sökte jag till traineeprogrammet och började 
1986. Jag gillade möjligheten att få känna på 
lite olika arbetsuppgifter, jag var inte riktigt 
säker på var jag ville hamna så det passade 
mig bra.  

Hade du något mål som trainee?
– Jag var lite tråkig på så sätt att jag inte 

hade något egentligt mål. Men däremot 
hade jag höga krav på att det skulle hända 
grejer, jag vill att det ska vara kul och bli 
förbättringar hela tiden. Jag hade inget mål 

att bli chef, men jag blev det i ett väldigt tidigt 
stadium. När jag var 30 år blev jag chef för 
mina tidigare kollegor, vilket var ganska tufft 
eftersom jag nästan var yngst. Första mötet 
var ganska jobbigt men tillslut sa de åt mig att 
spänna av lite och vara mig själv och då gick 
det bättre. 

26 år senare är du vd, har du några råd till 
andra som vill lyckas med sin karriär?

– Det gäller att gå in fullt för det man håller 
på med, att trivas med det man gör och inte 
planera för mycket för framtiden. Många 
människor tänker för mycket två steg framåt 
istället för att vara i nuet och uppskatta det 
de gör. Man ska inte tänka att man ska vara 
kvar på ett jobb i några år för att det är bra 
för framtiden. Om jag skulle säga att det här 
med att vara chef för ABB Sverige bara är en 
genomresa för mig och att det är jättebra 
för mig om tre år så märks det att jag inte är 
genuint intresserad. Jag planerar inte så långt, 
utan tycker att det här är jättekul.

Har man några fördelar som trainee senare 
på företaget?

– Det är ingen ”gräddfil” utan ett första 
jobb. Efter det så får man klara sig själv, då  
är det upp till dig.  

Vad drivs du av?
– Jag drivs av att få jobba med människor 

som gillar att prestera och förbättra som 
lag. Det är grunden på något vis, men sedan 
tycker jag också att det är otroligt spännande 
med affärer och räds inte konkurrens. I 
den här affärsverksamheten gäller det att 
vinna och i de stora projekten är det bara 
guldmedalj som räknas, kommer vi tvåa 
får vi oftast ingenting. Det är ganska hårt, 
i idrottens värld får man ju silvermedalj, 
men det får inte vi. Det gäller att ha en 
”vinnarspirit”. Men vi vinner ju genom våra 
spelare, hela laget får guld ihop. n 

Vd började som trainee
ABB har med sina 130 000 anställda världen över också ett av landets mest spännande 
traineeprogram. Metro Karriär fick en pratstund med Johan Söderström som 26 år efter 
att han gick traineeprogrammet blev utsedd till vd för ABB Sverige.
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Johan söderström
familj: Fru och två söner. 
Bor: Västerås.
gör: Vd på svenska ABB.

, TA VArA på insiKTernA
Som trainee får du en exklusiv inblick 
i företaget och får prova på olika 
arbetsuppgifter under programmets 
gång. Ta vara på det.

, VAd inTresserAr dig?
När du är trainee får du prova på 
många delar av företaget vilket gör 
att du snabbt kan ta reda på vilka 
arbetsuppgifter som passar dig bäst.

, näTVerKA för frAmTiden 
Som trainee blir du en del av ett team 
med jämnåriga och får ovärderliga 
kontakter för framtiden. 

, LyssnA på KriTiK Var som en 
”svamp” när du går som trainee. Lyssna 
på feedback och träna upp sidor av dig 
själv som gör att du blir starkare och 
bättre. 

, VAr ödmjuK Om du är ödmjuk 
och respekterar andra kan du samla 
på dig fler kontakter och får en bättre 
start i karriären.

    
Så lyckas du som 
ny trainee
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