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Sammanfattning 

 

Den svenska arbetsmarknaden har under det senaste årtiondet genomgått ett antal förändringar 

vilket har resulterat i en kunskapsekonomi. För företagen innebär detta att de immateriella 

tillgångarna, som medarbetarna och deras kompetenser, har blivit allt viktigare. 

Kunskapsekonomin har även lett till att antalet kunskapsföretag ökat vilket också bidragit till 

att konkurrensen om medarbetarna ökat. I detta sammanhang har begreppet Talent 

Management fått en allt viktigare betydelse. Talent Management handlar enligt Wikström och 

Martin (2012) om att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare. I denna studie har vi i 

stor utsträckning utgått från detta sätt att se på Talent Management. Eftersom det dock är ett 

väldigt omfattande område har vi valt att avgränsa oss till att endast beröra de delar som 

handlar om att behålla och utveckla medarbetare.  

 

Då många tidigare Talent Management -studier enbart utgått från ett ledningsperspektiv har vi 

valt att utgå från både ett lednings- och medarbetarperspektiv i denna studie. Vårt syfte med 

studien har därför varit att undersöka de Talent Management- strategier som ett stort teknik- 

och konsultföretag använder sig av för att behålla och utveckla sina medarbetare. Vi har 

vidare syftat till att undersöka huruvida dessa strategier tillgodoser de faktorer som 

medarbetarna finner motiverande i valet att arbeta kvar på företaget. För att besvara detta 

syfte har vi utgått från följande frågeställningar: Vilka Talent Management-strategier 

använder företaget för att behålla och utveckla sina medarbetare? Vilka faktorer finner 

medarbetarna motiverande för att arbeta kvar på företaget och hur upplever de att dessa 

motivationsfaktorer tillgodoses?  

 

För att besvara syftet och våra forskningsfrågor har vi genomfört sju kvalitativa intervjuer 

med medarbetare från olika divisioner på ett teknik- och konsultföretag i Sverige. Uppsatsens 

teoretiska referensram syftar till att förmedla en nyanserad bild av de strategier som omfattas 

av Talent Management och som används i arbetet med att behålla och utveckla medarbetarna 

på ett företag. I vår analys av den insamlade empirin kopplar vi sedan vårt resultat till de 

aktuella strategierna som tas upp i vår teoretiska referensram.    

 

Det resultat vi fått som svar på vår första forskningsfråga visar att företaget bland annat 

använder sig av strategier som sociala aktiviteter, förmånsprogram, medarbetarsamtal samt 

utbildningar för att behålla och utveckla sina medarbetare.  De lyfter även ett gott ledarskap 

samt en framtida karriärmodell som viktiga strategier i Talent Management- arbetet på 

företaget.  Som svar på vår andra forskningsfråga visar vårt resultat att de faktorer som 

motiverar medarbetarna att arbeta kvar på företget är: meningsfullt arbete, 

utvecklingsmöjligheter och sociala faktorer. Resultatet visar även att våra informanter 

upplever att deras motivationsfaktorer till stor del tillgodoses på företaget.  

 

I diskussionsavsnittet diskuterar vi våra metodval, det resultat vi kommit fram till samt ger 

förslag på framtida forskning.   

 

Nyckelord: Talent Management, Motivation, Personal, Kompetensutveckling, Ledarskap, 

Talang, Talent Review, Succession Planning, Meningsfullt arbete. 
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1. Inledning 
 I detta avsnitt kommer vi att presentera den bakgrund och problemformulering som lett oss 

fram till vårt syfte samt våra forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 
Sverige är idag till stor del en kunskapsekonomi där många av företagens tillgångar är 

immateriella tillgångar, det vill säga tillgångar i form av medarbetares kompetenser och 

kunskaper samt företagens varumärke (Wikström & Martin, 2012). För att skapa en 

framgångsrik organisation i dagens kunskapsekonomi är det därför viktigt för företag att ta 

tillvara på och utveckla sina medarbetare och den kompetens och kunskap som dessa 

medarbetare har (Berger & Berger, 2011). 

 

Som en följd av denna utveckling har begreppet Talent Management, som handlar om arbetet 

med att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare fått en allt större betydelse för dagens 

organisationer (Wikström & Martin, 2012; Colling & Sculling, 2009). Frank och Taylor 

(2004) beskriver vikten av företagens förståelse för att faktorer som lön, förmåner och andra 

typer av belöningar kan göra att talanger attraheras till företaget men för att de ska stanna 

krävs det bra ledare. Ett gott ledarskap och en god relation till sin chef är något som flera 

andra forskare också betonar som viktigt (Buckingham, 2005; Wikström & Martin, 2012). Det 

har även blivit allt viktigare för arbetsgivarna att tillgodose medarbetarnas krav på karriär- 

och utvecklingsmöjligheter (Ahltorp, 2003; Kraimer, Seibert, Wayne, Liden & Bravo 2011; 

Wikström & Martin, 2012) 

 

En undersökning som Wikström och Martin (2012) tagit del av visar på de fördelar som 

effektiva strategier inom Talent Management, exempelvis utvecklingsaktiviteter och 

Succession Planning, medför. Enligt denna undersökning leder effektiva Talent Management- 

strategier bland annat till ökad omsättning per anställd med 25 procent, cirka 40 procent lägre 

personalomsättning bland de mest högpresterande medarbetarna samt till ökad 

konkurrenskraft. Förutom dessa resultatmässiga effekter av ett väl fungerande Talent 

Management finns enligt studien också andra vinster, till exempel lägre administrativa 

kostnader och en effektivare organisation. Ett annat viktigt resultat av ett väl fungerande 

Talent Management är att företaget skapar ett starkare arbetsgivarvarumärke (Wikström & 

Martin, 2012). Frank, Finnegan och Taylor (2004) tar även upp vinningar med att ha strategier 

för att behålla sina medarbetare då det enligt författarna leder till bland annat sänkta 

kostnader, ökad produktivitet men också hög kundlojalitet samt ökad lönsamhet. 

 

Inom kommande år kommer en stor grupp människor i Sverige att pensioneras. I samband 

med detta spås konkurrensen om arbetskraften bli stor. Matchningen mellan behov och 

kompetens kommer att bli en utmaning för företagen då specialiseringen inom många tjänster 

ökar. Många företag kommer därmed ha svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 

(Wikström & Martin, 2012).  Den nya generationen på arbetsmarknaden, 80- och 90-

talisterna, ställer andra krav på arbetsgivarna än tidigare generationer (Jonkman, 2012). 

Denna så kallade ”generation Y” ställer krav på meningsfulla arbetsuppgifter, 

utvecklingsmöjligheter och ständig feedback från chefer. Denna grupp tvekar inte att söka sig 

vidare till andra arbetsgivare om de inte känner sig tillfredsställda på sin nuvarande 

arbetsplats, vilket enligt Wikström och Martin (2012) förklarar varför det är viktigt med 

utarbetade Talent Management- strategier.   
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Då det är medarbetarna som besitter kunskapen i kunskapsföretag blir det aktuellt för dessa 

företag att arbeta med att behålla och utveckla sina medarbetare. Genom att medarbetare 

väljer att stanna bevaras också deras värdefulla kunskap inom företgaget vilket vi anser kan 

kopplas till vår pedagogiska inriktning. Viktiga delar inom Talent Management är som vi 

nämnt bland annat utbildningsaktiviteter och ett bra ledarskap vilket också är relevanta 

områden inom pedagogiken. Då Talent Management är ett begrepp som vi endast i teorin 

kommit i kontakt med, genom vår personalvetarutbildning, ansåg att det skulle vara intressant 

att undersöka hur ett stort företag arbetar med detta i praktiken vilket ledde oss fram till ämnet 

för vår C-uppsats. 

1.2 Problemformulering  
Talent Management- praktiken har utvecklats till följd av många förändringar som 

arbetsmarknaden mött, exempelvis globaliseringen (Frank & Taylor, 2004) och utvecklingen 

till en kunskapsekonomi (Wikström & Martin, 2012). Sedan ett par McKinsey- konsulter 

myntade frasen ”The War for Talent” 1997, har Talent Management etablerat sig allt starkare 

bland världens företag (Collings & Scullion, 2010). Frank och Taylor (2004) menar vidare att 

inledningen på 2000-talet med en stillastående ekonomi och funderingar kring den globala 

säkerheten ledde till att den riktiga kampen om att attrahera, behålla och utveckla talanger tog 

fart.  Även Uren (2011) beskriver denna utveckling och att organisationer över hela världen 

försökt att skapa sig konkurrensfördelar genom att identifiera och behålla deras bästa 

medarbetare.  

I Sverige har många företag behövt utveckla arbetet med Talent Management samt insett 

värdet av att satsa resurser på att behålla och utveckla sina medarbetare. Att kunna motivera 

och utveckla medarbetarna så att de vill stanna är en förutsättning för att skapa ett 

framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag (Wikström & Martin, 2012). Frank et al. (2004) 

tillägger även att framtidens företag är de som skapar ett strukturerat och effektivt Talent 

Management.  

Enligt Wikström och Martin (2012) kopplas ofta begreppet Talent Management ihop med 

unga medarbetare med hög potential för framtida ledarpositioner. De menar att denna tolkning 

av vem som anses vara en talang är alltför snäv och kan leda till att företag går miste om 

duktiga talanger i organisationen. Hur Talent Management ska tolkas och vem som är en 

talang råder det oenigheter om bland olika forskare (Lewis & Heckman, 2009; Collings & 

Mellahi, 2009; Collings & Scullion, 2010). Det är därför viktigt att företaget sätter sin egen 

definition av Talent Management och begreppet talang. Detta för att sedan kunna arbeta 

strategiskt utifrån dessa definitioner med att identifiera kompetensbehov och genomföra 

Talent Reviews för att ta fram medarbetare med rätt ambition och potential för en viss position 

i dagsläget men också inför framtiden (Wikström & Martin, 2012). 

Många av de studier som genomförts kring strategierna för att behålla och utveckla personal 

är utländska studier. De få svenska studier som vi har hittat har behandlat Talent Management 

ur ett ledningsperspektiv. Vi hoppas med denna studie därmed kunna bidra med två 

perspektiv genom att undersöka Talent Management- strategier ur ett ledningsperspektiv och 

motivationsfaktorer ur ett medarbetarperspektiv på ett teknik- och konsultföretag i Sverige. 

Denna bakgrund har därmed lett oss fram till vårt syfte som följer nedan.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka de Talent Management- strategier som ett stort 

teknik- och konsultföretag i Sverige använder sig av för att behålla och utveckla sina 

medarbetare. Vi syftar vidare till att undersöka huruvida dessa strategier tillgodoser de 

faktorer som medarbetarna finner motiverande i valet att arbeta kvar på företaget.  

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka Talent Management-strategier använder företaget för att behålla och utveckla 

sina medarbetare? 

 

 Vilka faktorer finner medarbetarna motiverande för att arbeta kvar på företaget och 

hur upplever de att dessa motivationsfaktorer tillgodoses? 

 

Anledningen till att vi valt att undersöka medarbetarnas motivation kopplat till Talent 

Management är för att vi anser att det blir relevant för ett företag som arbetar med att behålla 

och utveckla sina medarbetare att veta vad deras medarbetare faktiskt motiveras av. Detta för 

att sedan kunna anpassa sina Talent Management- strategier för att få medarbetarna att vilja 

stanna på företaget. 
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2. Teoretisk referensram  
I följande avsnitt kommer vi att presentera den teoretiska referensram som vi anser är 

relevant för vår studie. Vi inleder med att behandla begreppet Talent Management för att 

sedan gå in djupare på de strategier som innefattas i arbetet med att behålla och utveckla 

medarbetare.   

2.1 Förklaring av begrepp 

2.1.1 Talent Management  
Talent Management är idag ett väl använt och omskrivet begrepp men det finns trots detta 

ingen allmän definition av begreppet (Collings & Mellahi, 2009). Även Lewis och Heckman 

(2009) lyfter denna problematik och har genom en litteraturstudie kommit fram till tre 

inriktningar inom Talent Management. Den första inriktningen beskriver Talent Management 

som ett samlingsbegrepp av typiskt personalarbete som rekrytering, utveckling samt 

karriärplanering och Succession Planning. Den andra inriktningen bygger vidare på den första 

men med skillnaden att fokus ligger på att skapa en talangpool, vilket innebär en samling av 

talangfulla medarbetare på företaget. Inriktningen påminner mycket om arbetet med 

Succession Planning eller Succession Management och omfattar även arbetet med att 

rekrytera medarbetare. Enligt denna inriktning innebär Talent Management även kartläggning 

av den interna arbetskraften och skapandet av interna karriärvägar för medarbetarna. Den 

tredje inriktningen som Lewis och Heckman (2009) beskriver innebär ett synsätt på talanger 

som sträcker sig förbi organisationers och positioners gränser. Inom detta synsätt arbetar 

företag med allmänna talangpooler som inte är ämnade till specifika positioner.  

Wikström & Martin (2012) samt Scullion och Collings (2010) beskriver dock Talent 

Management som processer som ingår i arbetet med att attrahera, behålla och utveckla rätt 

medarbetare. Det är detta sätt att se på Talent Management som vi kommer att använda oss av 

i denna uppsats men med inriktning på de delar som handlar om att behålla och utveckla 

medarbetare.  

2.1.2 Vem är en talang? 
En viktig del i ett företags Talent Management- arbete är att identifiera talanger eller High 

Potentials, som Wikström och Martin (2012) kallar dem. Dessa är personer med potential att 

ta på sig ansvarsfulla arbetsuppgifter på det företag som denne arbetar på. Det är därför 

intressant för företag att identifiera dessa medarbetare och arbeta för att behålla dem inom 

företaget (Berger & Berger, 2011). I denna uppsats har vi dock valt att använda oss av 

begreppet talanger för att beskriva dessa medarbetare. Nedan följer Jonkmans (2012) 

definition talangbegreppet: 

Talang kommer ifrån att du av egen kraft är fantastisk på det du gör. Talang är en intern faktor. 

Alla kan bli en talang förutsatt att det finns engagemang, tid och en självkritisk 

inlärningsprocess. För en verksamhet är du en talang när du med kompetens, beteende och 

personlighet markant bidrar till företagets överlevnad och utveckling (Jonkman 2012:61). 

Hur ett företag väljer att se på en talang kan även beskrivas utifrån ett inkluderande eller 

exkluderande angreppssätt.  Enligt Garavan, Carbery och Rock (2012) innebär ett 

inkluderande angreppssätt att företaget fokuserar på att utveckla varje anställd med potential. 

De menar även att flera forskare förespråkar detta angreppssätt och förklarar det som en form 

av talangsegmentering men med en uppfattning av att alla medarbetare kan tillföra något till 

företaget. Detta inkluderande angreppssätt föreslår därmed att varje medarbetare bör ses som 

en talang utifrån dennes givna potential. Författarna menar vidare att ett exkluderande 
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angreppssätt däremot innebär att företaget endast satsar på de bästa individerna i företaget 

eller att fokus ligger på nyckelpositioner  

Jonkman (2012) menar att talangbegreppet är starkt kopplat till sammanhanget. Det är därför 

viktigt att företag definierar vad en talang innebär på just det aktuella företaget (Ibid). Berger 

och Berger (2011) menar att talanger bara kan utvecklas om de vet vad som förväntas av dem 

och vilka egenskaper som är önskvärda i organisationen. För att klargöra vad som förväntas 

av talangerna bör företaget därför ha tydliga arbetsbeskrivningar. Det är även viktigt att 

förtydliga vem som ska göra vad och vilka kompetenser som är nödvändiga för att prestera 

framgångsrikt på företaget.   

2.1.3 Kompetens 
Kompetens är ett begrepp som sedan mitten av 90-talet blivit alltmer använt och är idag ett av 

de mest centrala begreppen inom management och utbildning (Illeris, 2012). Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist och Davidson (2011) anser att det finns en allmän uppfattning om att kompetens är 

det som ger ett företag konkurrensfördelar samt gör att företaget kan möta kunders 

förväntningar på ett bättre sätt jämfört med ett annat företag. I denna studie har vi valt att utgå 

från Ellströms definition av begreppet kompetens. 

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation och kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 

kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga 

det tolknings-, handlings, och värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström 1992: 21).  

Kompetens är därmed något som en medarbetare behöver ha för att klara av en viss 

arbetsuppgift. Nilsson et al. (2011) menar att potentiell handlingsförmåga som också beskrivs 

i definitionen kan förstås utifrån vad en individ kan göra om denne får möjligheten, snarare än 

vad denne faktiskt gör. Författarna tillägger även att definitionen antyder att en individs 

förmågor är beroende av den kontext som individen befinner sig i, en individ kan exempelvis 

vara kompetent i ett sammanhang men inte i ett annat.  

2.2 Talent Management- strategier för att behålla medarbetare 

2.2.1 Talent Reviews 
I arbetet med att identifiera talanger är ett vanligt begrepp Talent Reviews eller 

talangrevisioner som det heter på svenska. Det innebär att ett företag på ett strukturerat sätt 

utvärderar vilka talanger som finns inom organisationen samt vilka utvecklingsbehov dessa 

medarbetare har (Wikström & Martin, 2012; Garavan et al. 2011). Berger och Berger (2011) 

tillägger att Talent Reviews är en del i det arbete som ett företag gör för att förbättra och 

fånga upp företagets talanger. I detta arbete är det därför viktigt att ett företag har definierat 

vad det innebär att vara en talang på just det företaget (Jonkman, 2012). Vid Talent Reviews 

reflekterar cheferna över medarbetarnas prestationer samt diskuterar och bedömer deras 

framtida utvecklingspotential inom företaget. Det är vidare viktigt att fokus ligger på just 

framtiden och inte på det förflutna för att det ska ske en utveckling bland talangerna (Garavan 

et al. 2011). Wikström och Martin (2012) menar även att företag genom regelbunden 

inventering av talanger får en översikt över de kompetenser och kompetensbehov som finns 

på företaget. Författarna tillägger även att Talent Reviews därför är det första steget i 

planeringen för att tillgodose framtida kompetensbehov vilket också benämns som Succession 

Planning. 
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2.2.2 Succession Planning 
En viktig del som innefattas i Talent Management- arbetet är att planera inför framtida 

kompetensbehov för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats både idag men också i 

framtiden. I detta sammanhang är Succession Planning och Succession Management två 

vanliga begrepp (Wikström & Martin, 2012). Författarna menar att Succession Planning, som 

innebär planering för att tillgodose företagets framtida kompetensbehov, har utvecklats till att 

också omfatta medarbetarnas intresse och ambitioner. Det har därför blivit allt vanligare att 

tala om Succession Management. Även Berger och Berger (2011) beskriver denna utveckling 

och förklarar begreppen genom två olika definitioner:  

Succession Planning is the process of developing the talent already existing in the organization 

for future deployment (Berger och Berger, 2011: 120). 

Succession Management is the daily process of cultivating future talent through coaching, 

mentoring, feedback, counseling and development (Berger och Berger, 2011:120). 

Enligt Berger och Berger (2011) samt Groves (2007) kan företag med en utarbetad strategi för 

Succession Planning säkerställa organisationens talangbas och möta framtida talangbehov. 

Genom att även förstå utvecklingen till Succession Management och arbeta med detta 

kommer medarbetarnas ambitioner och behov att tillgodoses. Ahltorp (2003) samt Wikström 

och Martin (2012) tillägger också att möjligheten till utveckling inom företaget är en allt 

viktigare faktor i medarbetares beslut att arbeta kvar på en arbetsplats. Detta ökar därmed 

kraven på arbetsgivarna att stimulera till och förse personalen med utvecklingsmöjligheter 

(Wikström & Martin, 2012). Ytterligare utmaningar för dagens arbetsgivare som författarna 

lyfter är att möta den nya generationen som nu kommer in på arbetsmarknaden med nya 

utvecklingskrav. Denna generation vill kunna prova på olika typer av arbete. För att företag 

därför ska kunna erbjuda attraktiva karriärvägar är det enligt fattarna också väldigt viktigt att 

tydliggöra kompetensbehoven och medarbetarnas ambitioner för att kunna skapa den bästa 

möjliga matchningen.  

2.2.3 Förmånsprogram 
En strategi inom Talent Management för att behålla medarbetare är ersättningssystem 

(Wikström & Martin, 2012). De beskriver att det finns olika delar inom ersättning bland annat 

fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner. Författarna menar att trenden går mot att 

dessa delar ska bli mer individualiserade och baseras på medarbetarens prestationer. Vid 

utformningen av ersättningssystem menar de fortsättningsvis att det är viktigt att anpassa 

systemet efter företaget samt att arbeta för att det ska vara rättvist.  

Individuell lönesättning kan enligt författarna användas som en del som i prestationskulturer 

för att premiera prestationer och hur väl personliga mål uppfylls. Fördelningen av den årliga 

lönepotten ställer stora krav på ledares förmåga att argumentera för en viss lönesättning. I 

många fall menar författarna att detta upplevs som svårt vilket ofta leder till en jämt fördelad 

lönesättning.  

Många företag har enligt Wikström och Martin (2012) en rörlig ersättning vilket ibland kallas 

bonus. Hur den rörliga ersättningen ska fördelas måste anpassas efter vad företaget vill uppnå. 

Författarna menar att ett syfte med den rörliga ersättningen ofta är att målfokusera talangfulla 

medarbetare och den har i många fall blivit ett styrinstrument för att stimulera 

prestationsorientering. 
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Det som författarna beskriver som övriga förmåner kan exempelvis vara 

sjukvårdsförsäkringar och friskvårdsbidrag. Något som är uppskattat vad gäller övriga 

förmåner är att det finns en flexibilitet som gör att individen själv kan välja mellan förmåner.  

2.2.4 Ledarskapets betydelse 
I arbetet med att behålla och utveckla medarbetare beskriver flera författare att ledaren har en 

viktig roll. Wikström och Martin (2012) är en av dessa: 

People don’t leave companies, people leave bosses (Wikström & Martin, 2012: 99). 

Frank och Taylor (2004) menar att en bidragande faktor till att medarbetare väljer att stanna 

på en arbetsplats är att det finns en god och öppen relation till närmsta chefen. Ledarskapet 

har därmed blivit allt viktigare i den kunskapsekonomi som vi har idag. Även Wikström och 

Martin (2012) samt Buckingham och Coffman (1999) betonar vikten av att förbättra 

ledarskapet för att behålla medarbetare. De chefer som inte skapar de rätta möjligheterna för 

sina anställda, inte kommunicerar med dem på ett bra sätt och inte uppskattar deras arbete 

kommer enligt författarna att vara en bidragande orsak till en hög personalomsättning på 

företaget. En bra chef beskrivs i stället som en person som tar sig tiden att lära känna sina 

medarbetare och främjar deras utveckling. Berger och Berger (2011) menar vidare att 

regelbunden och konstruktiv feedback, samt ledare som coachar sina medarbetare mot deras 

karriärmål genererar en ökad nivå av engagemang inom organisationen.  

Enligt Wikström och Martin (2012) handlar ledarskap i dagens företag framförallt om att 

skapa rätt förutsättningar för att medarbetarna ska kunna leverera. Detta genom att coacha, 

kompetensutveckla och säkerställa rätt informationsflöde. Det finns flera olika ledarstilar och 

de bör anpassas beroende på organisation. Ledarskapet måste vidare anpassas från 

medarbetare till medarbetare. Buckingham (2005) tillägger att genom den forskning han har 

bedrivit under en 25-årsperiod, som omfattat 80 000 chefer, har kunnat dra slutsatsen att det 

finns lika många sätt att leda som det finns chefer. Det finns dock en egenskap som skiljer de 

riktigt duktiga cheferna från de andra, nämligen förmågan att kunna identifiera det unika med 

varje medarbetare och att sedan ta tillvara på det. Buckingham liknar skillnaden mellan den 

genomsnittliga chefen och den riktigt duktiga chefen med kontrollanter och schackspelare. 

För kontrollanten är medarbetarna enhetliga och de styrs i samma takt mot samma håll.  För 

schackspelaren rör sig varje spelare (medarbetare) i olika riktningar och för att kunna spela 

dem på ett strategiskt sätt måste man veta hur varje spelare rör sig.  

Great managers know and value the unique abilities and even the eccentricities of their 

employees, and they learn how best to integrate them into a coordinated plan of attack 

(Buckingham 2005:72). 

Ledarskapet är således en viktig faktor för dagens arbetsgivare och Wikström och Martin 

(2012) menar att kraven på ett bra ledarskap aldrig varit högre samtidigt som 

förutsättningarna för att tillämpa ett bra ledarskap blivit allt svårare. De diskuterar vidare att 

ledarens roll har fått en större betydelse för att skapa trivsel och effektivitet på arbetsplatsen. 

Detta då dagens arbetstagare framhäver ”att ha roligt på jobbet” som en allt viktigare faktor.  

En ledarskapsteori som vi finner aktuell i denna studie är det situationsanpassade ledarskapet. 

Teorin innebär att chefer behöver anpassa mängden styrning och stöd efter olika situationer 

och medarbetare (Hersey & Blanchard, 1982). En erkänd modell inom denna ledarskapsteori 

är Hersey och Blanchards (1982) modell över ledarskapsstilar. De skapade sin första modell 

redan 1966 men den har sedan dess fått utstå en del kritik, bland annat att begreppen i 



13 

 

modellen inte fungerade i praktiken. Det har därför sedan gjorts en uppdatering av modellen, 

se Figur 1 (Blanchard, Zigarmi & Nelson 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Blanchard, Zigarmi och Nelsons modell över situationsanpassat ledarskap (1993). 

Modellen bygger på att varje situation kräver ett visst ledarskap som beskrivs i olika grader av 

styrande och stödjande. De har vidare valt att dela in modellen efter fyra situationer där 

ledarstilen måste anpassas utifrån att vara Styrande – Tränande – Stöttande eller Delegerande.  

Stil 1 – Styrande: Innebär att gruppen eller individen är ny eller att situationen är ny. Ledaren 

måste i detta fall vara tydlig och styrande vad gäller exempelvis mål, arbetsmetod och 

tidsplaner. 

Stil 2 – Tränande: I denna situation har individerna en högre kompetens och känner sig 

säkrare i situationen. Ledaren måste i denna situation både styra och stötta då det är ledaren 

som fattar alla viktiga beslut.  

Stil 3 – Stöttande: I denna situation är individernas kompetens hög och ofta tillräcklig för att 

hantera nya och okända situationer. Ledaren behöver i denna situation inte styra lika mycket 

men däremot är det viktigt att lyssna, ge feedback och uppmuntra individerna.  

Stil 4 – Delegerande: I denna situation är individernas kompetens väldigt hög, de kan hantera 

alla situationer på ett professionellt sätt och planeringen sker utifrån erfarenheter. Det finns ett 

stort engagemang och ansvarstagande. Ledaren i denna situation kan ha en låg profil och se 

till att arbetet sker smidigt (Blanchard et al. 1993).  

Den andra delen i modellen omfattar individens olika utvecklingsnivåer, D1-D4, där D står 

för Development. På nivå D1 saknar medarbetaren allmänna kompetenser för att klara av 

jobbet och på nivå D4 har medarbetaren mycket hög kompetens och är bekväm med att 

prestera.  

Blanchard, Zigarmi och Nelsons (1993) modell över det situationsanpassade ledarskapet 

styrks även av Ellströms (1992) definition av kompetens där kompetensnivån är beroende av 

det specifika sammanhanget. Det innebär att en medarbetare kan vara kompetent i en känd 

situation men inte i en okänd situation. 
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2.3 Talent Management- strategier för att utveckla medarbetare 

2.3.1 Medabetarsamtal 
I arbetet med att utveckla medarbetare är medarbetarsamtalet ett bra tillfälle att utvärdera en 

medarbetares kompetenser samt ambitioner (Illeris, 2012). Detta samtal kan enligt Berger och 

Berger (2011) fungera som underlag i beslut om kompensation, befordringar, 

kompetensutveckling och uppsägningar. Wikström och Martin (2012) menar också att 

medarbetarsamtalen är ett verktyg för att kunna identifiera talanger på ett tidigt stadium. 

Beger och Berger (2011) diskuterar vidare att det främsta syftet med medarbetarsamtal är att 

låta medarbetarna veta vad som förväntas av dem och hur de ligger till. Det är därför viktigt 

att företag definierar vilka kompetenser som krävs i en viss position. Lindelöw (2008) 

tillägger också att medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle för att ge medarbetarna feedback samt 

för att gå igenom hur händelser i företaget kommer att påverka medarbetarnas uppdrag. Under 

samtalet ska medarbetarna därmed få en uppfattning om kompetensbehovet i förhållande till 

verksamhetsplanen, samt hur detta kopplas till deras individuella kompetensprofil och 

utveckling. För att främja utveckling hos medarbetarna som överensstämmer med 

verksamhetens mål är det därför bra att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren. 

Författaren menar att detta leder till att medarbetarnas ambitioner tydliggörs och de får även 

en tydligare uppfattning om företagets förväntningar på dem. En viktig del av samtalet är 

dessutom att gå igenom medarbetarnas prestationer samt vilka mål som uppfyllts och vilka 

som inte uppfyllts. Genom att utvärdera medarbetarnas prestationer i kombination med den 

feedback som cheferna ger kan medarbetarna sedan utvecklas. Att medarbetare får veta vad 

som krävs av dem och att de får konstruktiv feedback är enligt Wikström och Martin (2012) 

viktigt i alla organisationer. Berger och Berger (2011) tillägger däremot att chefer bör ge sina 

medarbetare feedback och återkoppling betydligt oftare än enbart vid medarbetarsamtalet som 

sker en gång om året. De menar att regelbunden feedback är ytterst viktigt för att medarbetare 

ska kunna utvecklas och upprätthålla bra prestationer på företaget. Även Wikström och 

Martin (2012) stödjer detta resonemang och menar att det är viktigt med olika 

uppföljningspunkter under året för att minimera risken att kopplingen mellan handling och 

feedback ska försvinna. Enligt författarna bör feedback vara en naturlig del av vardagen på 

arbetet.  

Beroende på vad som är aktuellt i medarbetarnas uppdrag vid samtalstillfället kan det sedan 

vara relevant att fortsätta arbeta med de mål som inte uppfyllts eller skapa nya mål. Lindelöw 

(2008) menar att medarbetarsamtalet är ett nödvändigt verktyg för att säkerställa att 

medarbetaren och organisationen arbetar med aktuella mål för att uppnå medvetenhet och 

resultat i arbetet. Ett lyckat medarbetarsamtal kan slutligen bidra till stora fördelar för 

verksamheten i form av effektivitet och säkerställa företagets kompetensförsörjning inför 

framtiden. 

2.3.2 Utvecklingsaktiviteter 
Efter att medarbetare i samråd med sin chef skapat en personlig utvecklingsplan, till exempel 

vid medarbetarsamtalet, finns det olika tillvägagångssätt för att uppnå kompetensutveckling. 

Nedan beskrivs tre kompetensutvecklingsaktiviteter som Nilsson et al. (2011) tar upp:  

Formella aktiviteter: Dessa aktiviteter avser planerade och organiserade satsningar, både 

interna och externa, som exempelvis kurser eller föreläsningar. 

Icke- formella utbildningsaktiviteter: Dessa aktiviteter avser satsningar där 

utbildningsmoment ingår. I denna kategori är utvecklingsaktiviteterna däremot inte lika 



15 

 

planerade och organiserade. Konferenser, personalträffar, handledning och självstudier är 

vidare exempel på utbildningsaktiviteter inom denna kategori.  

Informellt lärande i det dagliga arbetet: Dessa aktiviteter avser olika åtgärder för att förbättra 

medarbetarnas informella lärande. Det kan exempelvis ske genom att variera arbetsuppgifter, 

arbetsformerna eller öka rörligheten bland de anställda men också genom självstyrt lärande 

som sker i samband med att en arbetsuppgift utförs.  

Författarna beskriver även att det är vanligt i dagens organisationer med stora satsningar vad 

gäller personalutbildningar och det blir allt vanligare bland större företag att bygga upp en 

egen akademi som erhåller utbildningar för företagets medarbetare. 

Wikström och Martin (2012) presenterar 70/20/10- modellen som kan fungera som ett stöd för 

företag som ska kompetensutveckla sina medarbetare. Regeln innebär att 70 % av 

kompetensutvecklingen sker i den egna rollen genom att medarbetaren tilldelas ett större 

ansvar eller utökade arbetsuppgifter. Berger och Berger (2011) styrker detta då de menar att 

kompetensutveckling främst sker som ett resultat av de erfarenheter medarbetarna skapar i 

arbetet. Regeln innebär vidare att 20 % står för utbildning inom företaget vilket kan ske 

genom exempelvis jobbrotation, seminarier, mentorprogram eller genom deltagande i 

organisationsövergripande projekt. De sista 10 % står för formella utbildningar i form av 

kurser och utbildningar (Ibid).  Det finns dock kritik riktat mot modellen där forskare menar 

att den överskattar erfarenhetsbaserat lärande i förhållande till formella kurser. Forskarna 

menar att företag tenderar att falla tillbaka i 10 % - kategorin efter en period och att den 

största delen av kompetensutvecklingen i verkligheten därför sker genom formella 

utbildningar (Garavan et al. 2012).   

Vidare menar Wikström och Martin (2012) att det är en utmaning för företagen att erbjuda 

attraktiva möjligheter till kompetensutveckling för att säkerställa att företagens talanger 

stannar kvar och växer inom företaget och inte utanför. Nilson et al. (2011) tillägger att på den 

nya gränslösa arbetsmarknaden blir det allt mer vanligt att individer byter arbete som en del i 

karriärutvecklingen. Kraimer et al. (2011) instämmer med detta och menar att det bland 

dagens anställda finns en attityd om gränslöshet och självstyrning vad gäller karriärvägar 

vilket gör det till en större utmaning för arbetsgivarna att behålla sina anställda. Författarna 

förklarar vidare att anställda som upplever stora karriärmöjligheter inom företaget också 

tenderar att prestera bättre i arbetet och har större motivation till att arbeta hårt. 

2.4 Motivationsteorier 
För att behålla medarbetare inom ett företag är det viktigt att ha förståelse för vad som 

motiverar medarbetare. Amabile (1993) menar att medarbetares motivation alltid varit av 

intresse för ledare och chefer eftersom omotiverade medarbetare kommer att anstränga sig så 

lite som möjligt i sina jobb, undvika arbetsplatsen i så stor utsträckning som möjligt, 

producera arbete med låg kvalitet samt sluta på arbetsplatsen så fort tillfälle ges. Vidare menar 

författaren att medarbetare som känner sig motiverade på arbetet sannolikt kommer att vara 

ihärdiga, kreativa och producera högkvalitativt arbete.  Wikström och Martin (2012) betonar 

även att ledarens betydelse för medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen har ökat. Detta beror 

enligt författarna på att dagens medarbetare anser att det är väldigt viktigt att ha roligt och 

trivas på jobbet och värdesätter därför detta högt. 

2.4.1 Inre och yttre motivation 
Motivation i arbetet kan enligt Amabile (1993) delas in i två olika typer av motivation, inre 

och yttre motivation. Inre motivation, skapas av det inre värdet av arbetet för den enskilde 

medarbetaren, exempelvis intresse. Yttre motivation skapas av att medarbetaren vill uppnå 
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något utöver själva arbetet i sig, exempelvis högre lön. Både inre och yttre 

motivationsfaktorer påverkar enligt författaren medarbetarens val att arbeta kvar på en 

arbetsplats.  

2.4.2 Herzbergs tvåfaktorteori 
En teori som beskriver motivation i arbetslivet är Fredrick Herzbergs tvåfaktorteori 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Herzberg menar att det finns både 

motivationsfaktorer men också hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är sådana faktorer som får 

medarbetaren att prestera bra och trivas i arbetet. Det kan exempelvis vara möjlighet till 

utveckling, ökat ansvar, delaktighet i beslut eller att få beröm. Hygienfaktorer är däremot 

faktorer som är mer grundläggande i sin karaktär och kan orsaka missnöje om de inte är 

uppfyllda. Exempel på hygienfaktorer är lön och ekonomisk ersättning, arbetsförhållanden 

och arbetsmiljö. Herzberg menar även att motivationsfaktorerna kan vara uppfyllda men om 

inte hygienfaktorerna också är det kan det innebära att medarbetaren ändå väljer att byta jobb. 

2.4.3 Belöning kopplat till motivation 
Eftersom olika medarbetare motiveras av olika faktorer bör också belöningar anpassas efter 

medarbetaren (Jäghult, 2005). I näringslivet ges oftast belöningar i form av ekonomisk 

ersättning eller genom beröm med syftet att höja motivationen hos mottagaren av belöningen. 

På lång sikt förväntas belöningen öka produktiviteten, förbättra lojaliteten eller göra så att 

mottagaren av belöningen agerar på ett visst sätt i en fråga (Ibid). 

Jäghult (2005) definierar belöning som: 

En rörlig ersättning, positiv återkoppling eller uppmuntran- i pengar eller annan tillfredsställelse 

som ges beroende av ett resultat eller en specifik prestation, som bestämts i förväg och kan 

registreras på något sätt i efterhand och som en individ eller en grupp människor åstadkommit 

(Jäghult, 2005:14). 

Författaren delar vidare in belöningar i två kategorier:  

 Inre belöningar innebär att belöningen kommer genom individens egen 

tillfredsställelse och glädje över situationer som individen själv upplevt. Den inre 

belöningen ligger ofta i själva uppgiften och arbetet i sig. De flesta individer motiveras 

av inre faktorer så som möjligheten att känna tillhörighet, delaktighet samt att kunna 

vara med och påverka. Det kan även handla om att medarbetaren upplever att denne 

har meningsfulla arbetsuppgifter, får möjlighet att utvecklas, ta sig an problem och 

komma med förbättringsförslag.   

 Yttre belöningar är belöningar som har ekonomisk karaktär, till exempel bonus, 

resultatlön, studieresor, deltagaravgifter, gratis hälsoundersökningar, 

kontorsinredning, tjänstebil etc. 

2.4.4 Motivationsstudie 
I en studie från Institute of Leadership and Management, ILM, (2013) har 1000 medarbetares 

motivation jämförts i förhållande till inre och yttre faktorer. Resultatet visade att endast 13 % 

menade att bonus skulle ha en effekt på deras motivation. Däremot menade nästan 50 % att 

det var viktigt med en tillfredsställande grundlön. Det som motiverade medarbetare mest var 

arbetsglädje (59 %). Andra motivationsfaktorer som listades högt var emotionella faktorer 

som bra arbetsrelationer samt en rättvis behandling i arbetet. Av studien framkom vidare att 

31 % menade att bättre behandling från deras chef skulle motivera dem till att arbeta hårdare. 

Vikten av att ha bra chefer som förstår sina medarbetare är därmed viktigt för att skapa en 

tillfredsställd och motiverad arbetsstyrka. Genom att bland annat ge regelbunden feedback 
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samt möjlighet till innovativa förbättringsförslag vad gäller arbetsmiljön, kan företag bli 

mycket mer kostnadseffektiva när det handlar om att motivera sina medarbetare (ibid).  

Som en följd av resultatet från studien har även fyra olika medarbetarkategorier kunnat 

identifieras. Dessa medarbetarkategorier har alla olika motivationsfaktorer. 

1. Karriärklättrarna – motiveras av kompetensutbildning och karriärmöjligheter. 

Arbetsgivaren bör därmed säkerställa att det finns möjlighet för utveckling på arbetsplatsen, 

samt vara uppmärksam på medarbetarnas ambitioner. 

2. Sociala medarbetare – motiveras av att komma bra överens med sina kollegor vilket ger de 

arbetstillfredsställelse. För arbetsgivaren är det därför viktigt att bland annat skapa positiva 

relationer kollegor emellan, coacha medarbetarna samt skapa tillfällen för medarbetarna att 

interagera med varandra för att de ska känna engagemang till gruppen och organisationen.  

3. Flexibla medarbetare – motiveras av flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån. 

För att motivera dessa medarbetare kan arbetsgivaren exempelvis erbjuda utmanande 

deltidsarbeten eller uppfylla önskan om flexibla arbetstider.  

4. Finansfokuserade medarbetare – motiveras av prestationsbaserade bonusar och lägger störst 

vikt vid ekonomisk ersättning. Dessa personer anser sannolikt inte att deras jobb är intressant 

och för att motivera dem kan ekonomisk ersättning vara ett alternativ. Det är dock viktigt att 

säkerställa att de ekonomiska ersättningarna är lika över andra team och medarbetare.  
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att genomföra denna studie. 

Inledningsvis presenterar vi våra utgångspunkter för att sedan beskriva den 

datainsamlingsmetod som vi använt oss av. Slutligen går vi igenom våra överväganden 

gällande generaliserbarhet, validitet och reliabilitet.  

3.1 Tematisering 
Det första steget i en intervjuundersökning är enligt Kvale och Brinkman (2009) tematisering 

vilket handlar om att inleda studien med att skapa ett syfte och relevanta frågeställningar om 

det ämne som ska undersökas. Vi började därför med att formulera ett syfte och två 

frågeställningar vilket sedan la grunden för valet av teori och metod.  

3.2 Perspektiv 
Vid genomförandet av denna studie har vi utgått från ett forskarperspektiv och belyst både 

ledningens samt medarbetarnas perspektiv. Ledningens perspektiv belyses genom att vi 

undersöker företagets arbete med att behålla och utveckla medarbetare. Vi belyser vidare 

medarbetarnas perspektiv genom att undersöka vad som motiverar dem i deras val att arbeta 

kvar på företaget samt hur de upplever att deras motivationsfaktorer tillgodoses.  

3.3 Avgränsning 
För att möjliggöra denna studie utifrån givna förutsättningar, vad gäller tid och resurser, valde 

vi att avgränsa oss till att endast undersöka de delar av Talent Management som handlar om 

att behålla och utveckla medarbetare. Vidare avgränsade vi oss till att endast genomföra 

studien på ett företag och deras medarbetare i Sverige. 

3.4 Förförståelse 
Den kunskap och erfarenhet som författare har inför en forskningsprocess kallas förförståelse 

och bygger på författarnas utbildning, praktiska erfarenheter och sociala bakgrund (Sohlberg 

& Sohlberg, 2001; Dalen, 2007). Vi är två studenter från Personalvetarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Under vår utbildning har vi läst flera kurser som berört kända teorier och 

begrepp inom HR-området och det är också från vår utbildning som vårt intresse för Talent 

Management har sitt ursprung. Då vi båda haft intresset att fördjupa oss i hur arbetet med 

Talent Management sker i praktiken har utöver det vi lärt oss genom utbildningen därför även 

läst olika HR- bloggar där bland annat Talent Management lyfts och diskuterats med 

utgångspunkt i flera olika företags arbete.  

Utöver detta har vi författare liknande bakgrund och erfarenheter och då ingen av oss har egen 

erfarenhet av arbete med Talent Management anser vi att risken för att vår förförståelse ska 

påverka vårt resultat är liten.  

3.5 Val av organisation och informanter 
Vid valet av företag var vi intresserade av att genomföra vår studie på ett stort 

kunskapsföretag och hade därför det som ett krav då vi letade efter ett företag för studien. 

Anledningen till att vi ansåg kunskapsföretag som intressanta var för att dessa företag 

levererar tjänster i stället för produkter. De som levererar tjänsterna är således medarbetarna 

vilket innebär att det till stor del är medarbetarnas kunskaper som gör företaget framgångsrikt. 

För företaget innebär det även att medarbetarna har mycket kontakt med kunder och kan på så 

sätt skapa ett stort nätverk. Om medarbetarna skulle lämna företaget finns då också risken att 

de inte bara tar med sig sina kunskaper utan också sina kontaktnät och därmed kunder som är 

viktiga för företaget. Det blir därför väldigt viktigt för arbetsgivaren att arbeta med strategier 

för att behålla sina medarbetare och få dem att vilja utvecklas inom företaget (Wikström & 
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Martin, 2012). Vårt andra krav var att företaget skulle vara relativt stort och väletablerat på 

marknaden. Anledningen till det var att vi resonerade att ett större företag antagligen skulle ha 

mer utarbetade strategier för Talent Management vilket skulle kunna ge oss ett bättre resultat 

jämfört med ett mindre företag. Med detta i åtanke valde vi att ta kontakt med ett stort teknik- 

och konsultföretag i Sverige. Företaget är verksamt i stora delar av världen och har cirka 7000 

medarbetare, varav 5000 i Sverige. De har dessutom en omsättning på cirka 8 miljarder SEK. 

Med denna information ansåg vi att företaget hade en relevant storlek och tyckte därför att det 

skulle vara intressant att undersöka hur detta företag arbetar med Talent Management- 

strategier för att behålla och utveckla sina medarbetare efter att de attraherat dem till 

företaget. Då vi fått kontakt med en ansvarig på teknik- och konsultföretaget först via mail 

och sedan via telefon, kunde vi även få bekräftat att arbetet med Talen Management var 

aktuellt för dem och att de gärna ställde upp i vår studie.   

Då vi fått kontakt med det aktuella företaget blev nästa steg att få fram deltagare till vår 

studie. För att få fram ett urval hade vi en dialog med vår kontakt på företaget och uttryckte 

vår ambition om att det skulle finnas en variation bland våra deltagare vad gäller position, 

ålder och kön för att vi sedan skulle kunna besvara våra forskningsfrågor på ett trovärdigt sätt.  

Vi föreslog därför att vi skulle intervjua dels vår kontaktperson för att få information om 

företagets strategier och arbete med Talent Management. Vidare ville vi intervjua både chefer 

och konsulter. Cheferna ville vi intervjua ur ett chefs- samt medarbetarperspektivbåde för att 

få veta dels hur de arbetar med att behålla och utveckla sina underställda samt för att få en 

uppfattning om vad som motiverar dem personligen till att stanna på företaget. Konsulterna 

ville vi endast intervjua ur ett medarbetarperspektiv för att få en uppfattning om deras 

motivationsfaktorer samt huruvida dessa tillgodoses på företaget. Vår kontaktperson valde 

sedan ut sex medarbetare, två chefer och fyra konsulter, som hade olika lång anställningstid. 

Bland dessa informanter fanns även en variation vad gäller ålder och kön.  En av 

informanterna tillhörde ett av företagets mindre kontor i Sverige vilket gjorde det möjligt för 

oss att få en uppfattning om hur Talent Management- arbetet samt medarbetares 

utvecklingsmöjligheter kan skilja sig beroende på kontorets storlek.  

Totalt genomförde vi alltså sju intervjuer med medarbetare på företaget. Vårt urval kan 

sammanfattningsvis beskrivas med hjälp av flera olika urvalstyper. Det är både ett strategiskt 

urval och ett bekvämlighetsurval. Ett strategiskt urval innebär att vi som forskare aktivt väljer 

informanter och sätter ihop en grupp där det finns en variation mellan deltagarna (Esaiasson et 

al. 2012). I vårt fall kan detta jämföras med att vi förmedlat önskemål om variation vad gäller 

position, ålder och kön som vi nämnt ovan. Detta har vår kontaktperson sedan använt sig av 

för att hitta relevanta informanter. Denna strategi är användbar vid fallstudier där 

förutsättningen att undersöka ett stort urval inte finns, vilket stämde överens med vår situation 

(Ibid). Vårt urval kan vidare beskrivas som ett bekvämlighetsurval eftersom vi endast kunde 

styra över de kriterier som vi förmedlat men sedan fick vi vara flexibla och anpassa oss efter 

de informanterna som hade möjlighet och ville ställa upp (Ibid).  

3.6 Tillvägagångssätt 
För att besvara våra forskningsfrågor på ett bra sätt valde vi att genomföra en kvalitativ studie 

med intervjuer. Den kvalitativa metoden lämpar sig väl då syftet är att få en inblick i 

människors erfarenheter, känslor och tankar (Dalen, 2007). Repstad (2007) tillägger även att 

det kvalitativa angreppssättet nyanserat beskriver ”det som finns” snarare än ”hur ofta det 

finns”, vilket en kvantitativ studie bättre skulle beskrivit. Vidare menar han att kvalitativa 

studier ofta är avgränsade till att undersöka specifika miljöer. Då de kvalitativa intervjuerna 

gör det möjligt för oss att undersöka våra informanters olika uppfattningar mer ingående 

ansåg vi att detta var den bästa metoden för att besvara vårt syfte med studien.  
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Inför intervjuerna skickade vi ut ett följebrev till alla informanter där vi presenterade oss som 

studenter, samt syftet med vår studie. Vi informerade även om de olika etiska aspekterna (se 

bilaga 2).  

3.6.1 Intervjuer 
Inför intervjuer är det enligt Kvale och Brinkmann (2009) viktigt att syftet och 

forskningsfrågorna är väl formulerade eftersom det är utifrån dessa som intervjufrågorna 

utformas. Forskningsfrågorna är ofta abstrakta och akademiska vilket gör att det blir svårt för 

informanten att besvara frågorna på ett utförligt sätt. Ett alternativ är i stället att bryta ner 

varje forskningsfråga i flera intervjufrågor och på så sätt öppna upp för möjligheten att få en 

nyanserad bild av informanternas erfarenheter. Då vi formulerade våra intervjufrågor hade vi 

detta i åtanke och för att få en tydlig struktur delade vi in intervjun i olika teman som vi kom 

fram till utifrån våra forskningsfrågor. Vi ansåg då att det blev lättare att säkerställa att vi fick 

relevant information som besvarade våra forskningsfrågor och vårt syfte.  

Intervjuer kan vidare utformas på olika sätt. Det vanligaste är att skilja mellan öppna och mer 

strukturerade intervjuer. Vid den öppna intervjun utgår intervjuaren endast från teman och 

låter informanten prata så fritt som möjlig om sina erfarenheter. Vid den strukturerade 

intervjun däremot, följer intervjuaren strikt intervjufrågor som är formulerade i förväg.  Det 

vanligaste alternativet är dock semistrukturerade intervjuer som är en blandning av den öppna 

och strukturerade intervjun (Dalen, 2007). Lantz (2013) tillägger att den halvstrukturerade 

intervjun innehåller frågeområden i en viss ordningsföljd och att det inom dessa finns 

följdfrågor. Repstad (2007) förespråkar denna form av intervju och framhäver att det är 

viktigt att intervjun är flexibel och anpassningsbar utifrån det som informanten säger. Enligt 

författaren ska det finnas en intervjuguide med frågor och alternativa uppföljningsfrågor som 

kan ställas beroende på vilket svar informanten ger. Det är även viktigt att intervjuaren kan 

improvisera och följa upp ett svar som informanten ger för att uppmuntra till fördjupning av 

svaret. Lantz (2013) tillägger att analysen kan vara en utmaning vid semistrukturerade 

intervjuer på grund av de öppna svaren som kan ges, men hon menar dock att intervjuer inom 

samma tema oftast visar sig vara jämförbara. För att ha möjlighetet att ställa följdfrågor men 

samtidigt kunna jämföra informanternas svar ansåg vi att en halvstrukturerad intervju var det 

bästa alternativet.  

Enligt Repstad (2007) är det vidare viktigt att vara flexibel med intervjuguiden då det kan bli 

nödvändigt att göra justeringar samt anpassningar beroende på vem informanten är. Då våra 

informanter hade olika positioner blev vi tvungna att anpassa intervjuguiderna efter deras 

olika roller för att frågorna skulle få relevans. Vi delade därför in informanterna i tre olika 

kategorier. Vår kontaktperson blev den första informanten och syftet med den intervjun var att 

få en inblick i företagets strategier för att behålla och utveckla medarbetare (se bilaga 3). Till 

de två cheferna skapade vi sedan en intervjuguide som var uppdelad i två avsnitt där vi först 

fokuserade på deras arbete med att behålla och utveckla medarbetare i egenskap av chef och i 

den andra delen la vi fokus på deras egna uppfattningar om motivation och 

utvecklingsmöjligheter inom företaget (se bilaga 4). I den tredje gruppen där alla var 

konsulter fokuserade vi endast på motivation, utveckling och erfarenheter inom företaget (se 

bilaga 5). 

Vid utformningen av intervjufrågorna är det bra att tänka på att de ska vara korta och lätta att 

förstå (Kvale & Brinkmann, 2009). För att uppmuntra informanten att ge utvecklande svar har 

många av våra frågor inletts med ”hur”, ”vad” eller ”varför”. Vi har dock haft i åtanke att inte 

ställa alltför många ”varför”- frågor efter varandra då det kan upplevas som ett förhör i stället 

för en dialog (Ibid). För att skapa en intervju med en lättsam stämning där informanten känner 
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sig trygg började vi med att berätta om oss själva och upprepa syftet med studien. När vi 

sedan övergick till att fokusera på informanten inledde vi med enklare bakgrundsfrågor, 

därefter gick vi över till de djupare frågorna för att sedan avsluta med enklare frågor igen.  

För att säkerställa att frågorna kändes bra genomförde vi testintervjuer med varandra. Genom 

att uttala frågorna högt kunde vi höra om en fråga lät konstig och formulerade i de fallen om 

frågan för att den skulle bli lättare att förstå. Genom att ställa frågorna mot varandra kunde vi 

även upptäcka stängda frågor som endast skulle ge ett ja eller nej och då formulera om dem 

till öppna frågor för att få mer utförliga svar.   

Vid samtliga intervjutillfällen har vi båda varit närvarande för att säkerställa att vi skulle få 

med all viktig information. Detta gjorde att vi kunde komplettera varandra under intervjun 

genom att exempelvis komma fram till relevanta följdfrågor som kunde bidra till djupare 

förståelse i informantens svar. Två av informanterna hade inte möjlighet att träffas för en 

personlig intervju, utan i de fallen genomförde vi i stället telefonintervjuer. Även Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver fördelen med att kunna använda telefonintervjuer i de fall där det 

geografiska läget hindrar ett personligt möte. De beskriver dock även nackdelen med att det 

krävs mer av både intervjuaren och informanten vad gäller kommunikativa förmågor. Detta 

eftersom kommunikationen endast sker via samtalet och allt kroppsspråk försvinner därmed. 

För att ändå lyckas få fram värdefull information var vi extra tydliga med frågor och uttal för 

att informanten skulle förstå allt vi sa och själv kunna ge utvecklande svar.  

3.6.2 Ljudinspelning och Utskrift 
För att försäkra oss om att vi fick med all viktig information som framkommit under 

intervjuerna valde vi att spela in samtalen med hjälp av våra mobiltelefoner. För att försäkra 

oss om att ingen information skulle gå förlorad spelade vi dessutom in alla intervjuerna på 

bådas mobiltelefoner och hade därför en extra inspelning om en av telefonerna av någon 

anledning skulle avbryta inspelningen. Ljudinspelning är även något som Dalen (2007) 

rekommenderar eftersom det är viktigt att få med informanternas egna ord. Efter alla 

intervjuerna var klara var nästa steg att göra en utskrift. Med utskrift menas i detta 

sammanhang en översättning från ett muntligt språk till ett skriftligt språk (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att utmaningen med att göra en 

översättning från muntligt till skriftligt språk är att få med olika språkspel. Det kan handla om 

själva sättet att uttrycka en mening på, talat språk kan exempelvis låta väldigt bra men när det 

översatts till text kan det verka osammanhängande. Vid en utskrift får forskaren vidare ta 

ställning till hur noggrann översättningen ska vara gällande upprepningar och avbrott som 

”eehm” eller liknande. Vid genomförandet av våra utskrifter valde vi att inte notera ”eehm”, 

förutom i de fall då de fick en betydelse för meningen. I de fall då informanten hakar upp sig i 

en mening och börjar om på ett nytt sätt har vi valt att skriva ut den slutgiltiga mening som 

informanten säger utan att haka upp sig. Då vi var klara med utskriften kunde vi lätt få en 

överblick över vad alla informanterna sagt och välja ut relevant information och citat för vårt 

resultat.  

3.6.3 Analys av intervjumaterial 
Vid analysen av vårt intervjumaterial har vi valt att avidentifiera alla våra informanter och i 

stället namngivit dem som Informant A-G. I inledningen av resultat- och analysavsnittet finns 

en kort presentation av våra informanter. Anledningen till att vi inte ger en mer utförlig 

presentation av de informanter som arbetar som konsulter på förtaget beror på att vi ville 

avidentifiera dem i största mån även för vår kontaktperson som förmedlat dessa informanter. 

Genom att vi inte skriver ut hur länge varje konsult-informant har varit anställd, utan endast 

skriver ett spann på 0,5-4år, blir det svårare för vår kontaktperson att identifiera vem som sagt 
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vad. Vi informerade även alla våra informanter om att vi skulle avidentifiera dem direkt vid 

utskriften. Syftet med att informera om detta har varit att i så stor utsträckning som möjlig få 

informanterna att ge ärliga och utvecklade svar om deras uppfattningar och erfarenheter av 

företaget.  

Vid skapandet av resultat och analys har vi valt att både sammanfatta det informanterna säger 

och då beskriva det med våra egna ord men också ta med citat för att bekräfta det vi skriver. 

Med detta upplägg var vår förhoppning att kunna ge läsaren en bred och rättvis bild av den 

information som framkommit vid våra intervjuer.  

För att strukturera upp vår resultat- och analysdel bestämde vi oss för att utgå ifrån våra 

forskningsfrågor för att säkerställa att dessa skulle bli besvarade och därmed också syftet med 

studien. Då den första forskningsfrågan består av arbetet med att både behålla och utveckla 

sina medarbetare valde vi att även dela upp resultatet utifrån dessa inriktningar. I resultat och 

analys- avsnittet presenterar vi därför företagets Talent Management- strategier för respektive 

inriktning. Under den andra forskningsfrågan valde vi att utgå från de motivationsfaktorer 

som medarbetarna tog upp och inom varje del även beskriva huruvida de upplevde att dessa 

tillgodoses på företaget. Genom att göra denna indelning ansåg vi att läsaren tydligt skulle 

kunna ta del av de strategier som företaget använder sig av för att behålla och utveckla sina 

medarbetare samt hur väl dessa strategier tillgodoser de faktorer som medarbetarna finner 

motiverande i valet att arbeta kvar på företaget.  

Då vi intervjuade Informant B och C i egenskap av både chef och medarbetare har vi i 

resultatpresentationen endast använt det informanterna berättat i egenskap av chef under den 

första frågeställningen och det de berättat i egenskap av medarbetare under den andra 

frågeställningen.  

3.7 Etiska riktlinjer 
I studier där individer ingår är det alltid viktigt att informera delatagarna om de 

forskningsetiska aspekter som finns. De olika aspekterna är informerat samtycke, 

konfidentialitet och nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011; Repstad, 2007). 

Informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna får information om syftet med 

undersökningen och vilket upplägg som studien kommer att ha. Det innebär även att 

informera om de fördelar och risker som kan vara förenade med deltagandet, samt informera 

om att deltagandet är frivilligt och att underökningspersonerna har rätt att när som helst under 

studiens gång avbryta sitt delatagande (Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 2007). Kravet på 

information och samtycke uppfyllde vi genom att informera våra deltagare om syftet och vad 

deras deltagande innebär i både ett följebrev (se bilaga 2) men även genom att gå igenom 

detta vid intervjutillfället.  

Konfidentialitet i forskning innebär att de uppgifter som undersökningsdeltagaren väljer att 

dela med sig av ska hanteras på ett sådant sätt så att utomstående inte ska kunna identifiera 

deltagaren (Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 2007). För att uppnå största möjliga 

konfidentialitet har vi under studiens gång haft detta i åtanke och redan vid utskriften av 

intervjumaterialet avidentifierade vi våra informanter. De fick då i stället namnet ”Informant 

A-G”. För att ytterligare anonymisera deltagarna har vi även valt att inte skriva ut företagets 

namn, utan endast skriva ut att det är ett teknik- och konsultföretag i Sverige.  

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information om enskilda informanter endast får 

användas i forskningsändamål (Repstad, 2007; Patel & Davidsson, 2011). Även detta krav har 

vi tagit hänsyn till under hela studiens gång då det endast är vi som uppsatsskrivare som har 
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tagit del av personlig information om informanterna. Efter att vi sammanställt vårt resultat 

raderades även de utskrivna intervjuerna och ljudinspelningarna.  

3.8 Generaliserbarhet, Validitet och Reliabilitet  
Generaliserbarhet: I kvantitativa studier innebär hög generaliserbarhet enligt Patel och 

Davidsson (2011) att ett resultat kan generaliseras till en större population. De menar dock att 

detta kan vara svårt att uppnå i kvalitativa studier då dessa ofta är unika. Däremot kan 

generaliseringen vid kvalitativa studier göras i relation till andra liknande situationer eller 

kontexter. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver olika typer av generaliseringsformer. Den 

form som vi anser kan vara aktuell för vår studie kallas analytisk generalisering. Analytisk 

generalisering innebär att forskaren gör en väl genomtänkt bedömning om huruvida en studie 

kan ge vägledning i andra situationer. Forskaren bygger sina generaliseringsanspråk på 

påståenden som tar stöd i den aktuella teorin. Då vår studie är en fallstudie på ett företag var 

vår förhoppning att endast kunna ge eventuell vägledning i liknande grupper inom det aktuella 

företaget. Vi har därför haft ambitionen att undersöka ett urval med bred variation.  I vår 

analysdel har vi vidare använt oss av teori och tidigare studier för att styrka resultatet.   

Validitet: Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär strävan efter god validitet att 

genomgående i studien kontrollera, ifrågasätta samt teoretiskt tolka resultatet för att 

säkerställa att undersökningen undersöker det den syftar till att undersöka. Patel och 

Davidsson (2011) tillägger även att strävan efter god validitet ska genomsyra 

forskningsprocessens alla delar. För att uppnå hög validitet har vi därför under hela studiens 

gång haft detta i åtanke. Då vi skapade vår teoretiska referensram har vi utgått från vårt syfte 

och våra frågeställningar och sedan varit noga med att kontrollera så att våra källor och teorier 

varit relevanta och pålitliga. När vi sedan skapade vår intervjuguide utgick vi även i detta 

sammanhang från våra forskningsfrågor för att säkerställa att intervjufrågorna svarade på det 

vi syftade till att undersöka. Vad gäller datainsamlingen menar Patel och Davidsson (2011) att 

validiteten påverkas av om forskaren lyckas samla in underlag för att göra en trovärdig 

tolkning av informantens uppfattningar. Under intervjuns gång var vi därför noga med att 

ställa följdfrågor i de fall det behövdes för att få utvecklade svar och även kontrollera det 

informanten säger genom att be om exempel. Enligt författarna är det inför utskriften vidare 

viktigt att fundera över de val som görs i hanteringen av informationen och vilken påverkan 

det har på analysen. Detta var något vi funderade över och vid utskriften av intervjumaterialet 

var vi därför noga med att säkerställa att all information översattes och att meningen fick en 

uppbyggnad med pauser och betoningar som stämde överrens med verkligheten. Vid analysen 

av materialet har vi slutligen byggt upp våra slutsatser med stöd i teorin för att det ska öka 

validiteten och trovärdigheten i våra slutsatser.  

Reliabilitet: Enligt Kvale och Brinkmann (2009)  handlar frågan om reliabilitet om hur väl ett 

resultat kan reproduceras vid en annan tidpunkt och av en annan forskare.  Det handlar om 

huruvida informanten skulle förändra sina svar och om de kommer ge olika svar till olika 

forskare. Vid våra intervjuer har vi använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide vilket 

gjort det möjligt för oss att ställa följdfrågor och följa upp olika svar som informanten ger. 

Om studien därför skulle genomföras vid ett annat tillfälle av en annan forskare skulle det inte 

vara säkert att samma svar framkommer, vilket i sådana fall skulle innebära en lägre 

reliabilitet. Det faktum att vi vid utskriften satt tillsammans och skrev ner samt tolkade allt 

som sas bidrar däremot till en ökad reliabilitet för vår studie jämfört med om endast en av oss 

skulle transkriberat allt material själv. Patel och Davidsson (2011) menar däremot att 

reliabiliteten är mer aktuell i samband med kvantitativa studier. Olika resultat vid en kvalitativ 

studie menar författarna kan bero på att deltagare har ändrat uppfattning, lärt sig något nytt 
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eller påverkas av stämningen vid det senare tillfället. De menar också att det då är viktigare att 

fånga upp den variation som en unik situation erbjuder än att svaren ska bli samma.  

3.9 Källkritik 
Vid valet av källor har vi försökt hålla ett kritiskt förhållningssätt för att de ska vara 

trovärdiga och därmed användbara till vår studie. Vi har använt oss av källor i form av 

böcker, studier och vetenskapliga artiklar. Vad gäller de böcker vi använt oss av har vi kollat 

upp bokförlaget och författarna för att säkerställa trovärdigheten i innehållet. Denna typ av 

kontroll har vi även gjort med de artiklar och studier vi använt. Patel och Davidsson (2011) 

framhäver fördelen med att använda primärkällor, förstahandskällor, vilket minskar risken för 

att andra författare har lagt in sina egna tolkningar eller värderingar i texten. Detta har vi tagit 

hänsyn till genom att i de fall då böcker och artiklar hänvisar till en annan forskare, söka upp 

primärkällan och använda denna. Vid utformningen av vår teoretiska referensram har vi haft 

Wikström och Martin (2012) som utgångspunkt men vi har även använt oss av flera andra 

källor för att ge en bred och nyanserad bild av Talent Management. Detta eftersom Talent 

Management är ett väldigt utforskat och omskrivet begrepp. Att endast använda en författares 

beskrivning eller forskning ansåg vi därför inte skulle vara rättvisande.  
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4. Resultat och Analys  
Vi kommer i detta avsnitt att redovisa och analysera det resultat vi fått från våra intervjuer. 

Inledningsvis ger vi en kortare presentation av informanterna. Därefter går vi igenom vår 

första forskningsfråga och presenterar samt analyserar de Talent Management- strategier 

som används på företaget. Slutligen går vi igenom vår andra forskningsfråga där vi 

presenterar och analyserar det resultat vi fått gällande huruvida företagets strategier 

tillgodoser medarbetarnas motivationsfaktorer för att arbeta kvar på arbetsplatsen. Med 

förhoppning om att underlätta läsningen för läsaren har vi valt att lägga in vår analys efter 

varje strategi respektive motivationsfaktor som vi går igenom.  

Informant A arbetar på företagets HR- avdelning med inriktning mot en av företagets 

divisioner och har varit anställd på företaget i sex år. Informanten har dessutom ett 

övergripande ansvar för karriärvägar, rekrytering och medarbetarundersökningar på ett globalt 

plan. Informant A kommer endast att finnas representerad under den första forskningsfrågan 

då intervjun med informanten endast syftade till att besvara vilka Talent Management- 

strategier företaget använder.  

 

Informant B arbetar som rekryteringschef på en av företagets divisioner men har ett utökat 

ansvar som bland annat innebär att stödja chefer i olika frågor samt att delta i olika projekt 

som leds av HR-avdelningen. Informanten har varit anställd på företaget i två år. Informant B 

kommer att finnas representerad under samtliga forskningsfrågor då denne intervjuades både 

ur ett chefs- och medarbetarperspektiv.  

 

Informant C är en erfaren chef som har varit anställd inom företaget väldigt länge. 

Informanten har erfarenhet av att ha arbetat i olika positioner på företaget och idag arbetar 

denne som affärsområdeschef för en av divisionerna vilket innebär ett personalansvar för ett 

antal medarbetare. Även Informant C kommer att finnas representerad under samtliga 

forskningsfrågor då denne också intervjuades ur både ett chefs- och medarbetarperspektiv. 

 

Informant D, E, F och G är alla konsulter på företaget inom olika divisioner. De har varit 

anställda på företaget mellan 0,5-4år. Dessa informanter kommer endast att finnas 

representerade under den andra forskningsfrågan då de enbart intervjuades ur ett 

medarbetarperspektiv.  

 

 

Forskningsfråga 1: Vilka Talent Management-strategier använder företaget för att behålla 

och utveckla sina medarbetare? 

4.1 Talent Management- strategier för att behålla medarbetare 
Vi kommer nedan att beskriva de strategier företaget arbetar med för att behålla sina 

medarbetare. Vi har delat upp resultatet i olika underrubriker som motsvarar företagets 

Talent Management- strategier och kommer efter varje strategi att analysera resultatet 

utifrån vår teoretiska referensram. I detta avsnitt är endast informant A, B och C 

representerade då deras intervju innehöll frågor kopplade till Talent Management-arbetet 

och därmed ett ledningsperspektiv. 

4.1.1 Karriärmodellen  
Informant B förklarar inledande att företaget är ett kompetensföretag, vilket gör att det är 

väldigt viktigt för företaget att behålla och utveckla sina medarbetare.  
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I och med att vi är ett kompetensbolag så lever vi ju på att ta in människor samt att behålla och 

utveckla våra konsulter, de är som våra produkter så att säga, vi tillverkar ju ingenting 

(Informant B).    

 

Informant A berättar att företaget inte använder sig av själva begreppet Talent Management 

men däremot arbetar de med flera strategier som omfattas av begreppet. Enligt Informanten 

har företaget tidigare haft tre olika karriärvägar, chef, specialist och projektledare. Det har 

dock kommit till företagets kännedom att dessa karriärvägar inte varit tillräckligt tydliga och 

inte passat alla medarbetare. Företaget har därför utvecklat en karriärmodell som håller på att 

implementeras med syftet att förtydliga fler alternativa karriärvägar som ska passa fler 

medarbetare på företaget. Karriärmodellen bygger på intervjuer med chefer på företaget och 

utifrån dessa har sedan 160 olika jobbroller som är typiska för företaget kunnat 

sammanställas. Modellen är uppbyggd som en matris och består av sex olika 

kompetensfaktorer: Functional Knowledge, Leadership, Business Expertise, Problem Solving, 

Impact och Interpersonal Skills. Vidare finns det sex olika nivåer för dessa kompetenser som 

sträcker sig från P1 till P6, där ”P” står för ”Professional”. P1 innebär att kompetensnivån är 

jämförbar med en nyexaminerad och P6 innebär att kompetensnivån är på ”guru”- eller 

expertnivå.  

 

Informant A beskriver däremot att det finns fler syften med modellen än att tydliggöra 

karriärvägarna inom företaget. Ett andra syfte är att företaget med hjälp av modellen lätt ska 

kunna få en översikt över organisationens kompetenser samt vilka kompetenser som krävs för 

olika positioner. Ett tredje syfte med modellen är att den ska kunna användas som ett verktyg 

för alla chefer i arbetet med att identifiera talanger på företaget. 

 
 … men sen också totalt sett så kommer vi ju få en databas för vår kompetens, på varje 

medarbetares nivå. Och det ger ju oss stöd i vårt Talent Management- arbete. Att vi kan 

identifiera personer som har vissa talanger för vissa områden och har vissa kompetenser 

(Informant A). 
 

För att få en bättre förståelse för vad företaget lägger i begreppet talang då det nämns i 

samband med karriärmodellen bad vi informanterna att beskriva en talang på företaget. 

Informant C beskrev en talang som en person som är väldigt duktig inom ett visst område 

men att området kan variera.  

 
… en del är fruktansvärt talangfulla när det gäller ekonomi, en del är väldigt talangfulla i att 

sälja, vissa är väldigt talangfulla i att programmera styrsystem, eller skriva, eller berätta, 

framträda och så vidare (Informant C). 

 

Även Informant A beskrev ett liknande synsätt och menar att talanger kan finnas inom olika 

områden och att det med karriärmodellen kommer bli lättare att identifiera talangerna med 

hjälp av de olika kompetensnivåerna som modellen består av. Informanten tillägger även att 

trots att de med karriärmodellen kommer att kunna identifiera talanger för framtida positioner, 

är alla medarbetare väldigt viktiga för företaget. Det finns dem som inte vill göra karriär men 

som är av ett jättestort värde för företaget ändå.  

 
För alla vill inte göra karriär på det viset utan då vill man kanske bara ha en ständig utveckling, 

och det är också att göra en karriär, att kunna vara kvar i företgaget, byta positioner, känns 

viktigt, vi vet att det är viktigt. Att det blir tydligt också att det är okej och ett jättestort värde för 

vårt företag, att man stannar länge och utvecklas och flyttar sig inom företaget. Det är ju också 

ett jättestort värde. För allt nätverk och kunskap man har med sig, det ger ju liksom jättemycket. 
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Värdet stiger ju hela tiden på den här medarbetaren och skulle den sluta är det ju skittrist, det 

kostar mycket (Informant A). 

 

Informant B berättar att det på företaget är varje chefs och ledningsgrupps ansvar att ha en 

överblick över talanger på sin avdelning samt även utse kandidater som skulle kunna ta över 

vissa positioner. För att underlätta detta chefsarbete menar informanten att den nya 

karriärmodellen kommer att vara till stor hjälp. Med hjälp av modellen kan de se vilka 

kompetenser som finns och inte finns i dagsläget. Utifrån det kan de sedan planera för att rätt 

kompetens ska finnas på rätt plats även i framtiden. Cheferna kan då också lättare se vilka 

kompetensområden som behöver satsas på.  

 

Informant C som är direkt involverad i chefsarbetet på en av divisionerna berättar att företaget 

i dagsläget inte har något konkret system för hur de ska kartlägga kompetenserna utan det är 

enligt informanten viktigt att känna sin organisation och försöka anpassa den utifrån de 

kompetenser som marknaden efterfrågar. Informanten bekräftar även Informant B:s 

resonemang om karriärmodellens bidrag i arbetet och tror att det är ett system som efterfrågas 

av de flesta cheferna på företaget. 

 

Då modellen enligt Informant A kommer att tydliggöra vilka kompetenser samt 

kompetensnivåer som krävs för olika positioner kommer den även komma att fungera som ett 

underlag för medarbetarnas individuella utvecklingsplan som diskuteras vid 

medarbetarsamtalet. Både Informant A och B beskriver att modellen kommer bidra till en 

bättre kommunikation mellan chef och medarbetare eftersom kompetensnivåerna är 

definierade vilket gör det tydligare i utvärderingen av vilken nivå en medarbetare stämmer in 

på. 

  

Analys:  
Utvecklingen av företagets karriärmodell med syftet att bland annat förtydliga de interna 

karriärvägarna för varje medarbetare samt skapa en överblick över företagets kompetenser 

kan kopplas till Talent Management- strategierna: Talent Reviews, Succession Planning och 

Succession Management.  

 

I dagsläget är det varje chefs ansvar att identifiera talanger och kunna utse efterträdare till 

olika positioner inom företaget. Enligt Informant C finns det dock ingen tydlig strategi för att 

kartlägga medarbetarnas kompetenser utan det är viktigt att känna sin organisation och kunna 

anpassa den efter marknaden. Cheferna får därmed ett stort ansvar och förtroende eftersom 

talanger är väldigt viktiga för företag i dagens kunskapssamhälle (Wikström & Martin, 2012). 

För att lyckas i talangarbetet är det enligt Jonkman (2012) nödvändigt att företag definierar 

vad en talang innebär då begreppet är kontextbundet. På företaget beskriver Informant C att 

en talang är en person som är väldigt duktig på ett område och att det kan finnas talanger 

inom olika områden. Informant A menar dock att fokus inte endast ligger på att få talanger att 

stanna inom företaget utan alla medarbetare är av ett stort värde. Detta resonemang kring 

talanger kan också jämföras med det inkluderande angreppssättet som Garavan et al. (2012) 

beskriver. Enligt författarna kan det inkluderande angreppssättet förklaras som en form av 

talangsegmentering men med en uppfattning av att alla medarbetare kan tillföra något till 

företaget.  Detta stämmer väl in på hur Informant A ser på företagets medarbetare. Även om 

de arbetar med att identifiera talanger har alla medarbetare ett viktigt värde inom företaget.  

De satsar därmed inte endast på talanger som det exkluderande angreppssättet innebär (Ibid) 

utan de ser alla medarbetare som viktiga för företaget.  
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Då företaget med karriärmodellen definierar de olika kompetensnivåerna blir det också tydligt 

för medarbetarna vad som krävs för att nå olika positioner. Fördelarna med tydliga 

kompetensdefinitioner är även något som Berger och Berger (2011) argumenterar för. Enligt 

författarna kan talanger bara utvecklas om de vet vad som förväntas av dem och vilka 

egenskaper som är önskvärda på arbetet.  

 

I arbetet med att planera inför framtida kompetensbehov och positioner som ska tillsättas, är 

det enligt Berger och Berger (2011) samt Wikström och Martin (2012) viktigt att identifiera 

talangfulla medarbetare. Det första steget i denna process är därför att genomföra Talent 

Reviews vilket innebär att företaget på ett strukturerat sätt går igenom medarbetarnas 

kompetenser och på så sätt identifierar medarbetarnas olika talanger.  Som Informant C 

beskriver finns det idag ingen konkret strategi för detta utan varje chef utser talanger på sin 

avdelning. För att underlätta talangidentifikationen menar informanterna att den nya 

karriärmodellen kommer innebära ett mer strukturerat tillvägagångssätt för att bedöma alla 

medarbetares kompetenser. Ett tillfälle då karriärmodellen enligt informanterna kommer 

kunna användas för att genomföra Talent Reviews är vid medarbetarsamtalet. Även detta 

tankesätt går i linje med Wikström och Martin (2012) som beskriver medarbetarsamtalet som 

viktigt för just detta syfte. Genom att företaget regelbundet genomför Talent Reviews där de 

utvärderar och inventerar medarbetarna, får de en överblick över vilka kompetensresurser som 

finns idag och vad som behövs inför framtiden. 

 

Författarna beskriver också att det har blivit allt viktigare att se till medarbetarnas ambitioner 

och säkerställa att det finns attraktiva karriärvägar inom företaget för att få medarbetare att 

vilja stanna vilket företaget visar förståelse för genom initiativtagandet till karriärmodellen. 

Även Berger och Berger (2011) förklarar vikten av att företget arbetar med att coacha och 

stötta sina medarbetares ambitioner samtidigt som företget måste se till de kompetensbehov 

som finns för att uppnå en god matchning mellan behov och efterfrågan.  Med den nya 

karriärmodellen kommer företaget genom Talent Reviews kunna kartlägga kompetenser och 

då också kunna skapa en konkret strategi för Succession Planning för att möta framtida behov. 

Ur Informant A:s beskrivning om hur företaget idag coachar och stöttar sina medarbetares 

ambitioner kan vi även dra slutsatsen att de redan till viss del arbetar med Succession 

Management men att detta arbete kommer att bli ännu tydligare med införandet av den nya 

karriärmodellen.  

4.1.2 Förmånsprogram och företagsaktiviteter  
För att behålla sina medarbetare erbjuder företaget förmåner och stödjer olika 

företagsaktiviteter. Informant A berättar att de har en plattform med olika förmåner där alla 

medarbetarna kan logga in och beställa för ett visst förmånsvärde som är lika för alla. 

Tidigare har företaget även haft en koncernbonus men den har de beslutat att ta bort och i 

stället lägga mer pengar på det personliga förmånsvärdet. Sedan finns även en 

divisionsspecifik bonus som faller ut på divisionen då de lyckats nå ett visst mål. Denna 

bonus fördelas lika bland medarbetarna på varje division och informanten ger följande 

exempel på hur fördelningen av den kan se ut: 

 
Till exempel kompetensutvecklingsprogram för halva bonusen i år som var från förra året då 

och man åkte till Berlin och hade en sådan här kompetensutvecklingsinsats som man jobbat med 

hela året innan och så fick man göra sin examination i Berlin och så, ja det var väldigt 

uppskattat…. Så det kan se lite olika ut, men då fick de en liten peng och en resa till Berlin 

(Informant A). 
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Många av de sociala aktiviteter som erbjuds på företaget anordnas av deras medarbetarklubb 

som grundats och drivs på initiativ av de anställda, men med ekonomisk stöttning från 

företaget. Medarbetarklubben anordnar exempelvis pubkvällar, teaterföreställningar, skidresor 

och andra sportaktiviteter (Informant B).  Informant B berättar även att det skapats en ny 

förening endast för rookies, det vill säga nyanställda, för att de ska lära känna varandra. 

Informanten förklarar vidare att det finns två syften med att företaget uppmuntrar denna typ 

av föreningsverksamhet. Det första syftet är att skapa en arbetsplats där medarbetarna ska ha 

en bra balans mellan jobb och privatliv. Det andra syftet är enligt Informant B att 

medarbetarna genom dessa aktiviteter träffar nya kollegor och på så sätt bygger upp ett internt 

nätverk. Det i sin tur gör att medarbetarna lättare vet vem de kan kontakta när de behöver 

hjälp med något.  

  
… vi vill att folk ska nätverka för det är gynnsamt. När du sen stöter på ett problem någon gång 

så vet du att – aa men jag ringer till (namn) på (avdelning) hon vet ju, eller kanske kan leda mig 

vidare – för på ett så här stort företag så handlar det mycket om att ha ett nätverk och ha 

kontakter för att kunna ta sig fram. Och då är ju att vara aktiv på fritiden ett sätt också 

(Informant B). 

 

Analys: 
Informant A beskriver att medarbetarna erbjuds olika förmåner från deras plattform där de 

själva kan välja saker för ett visst förmånsvärde. Detta går i linje med vad Wikström och 

Martin (2012) beskriver som flexibilitet vad gäller övriga förmåner. Att företaget även 

använder sig av en divisionsbonus kan beskrivas som en rörlig ersättning (Ibid). Enligt 

författarna är det vanligt att bonusar används för att premiera prestationer. Detta är även fallet 

på företaget där bonusen delas ut vid uppnått mål vilket är ett sätt att premiera prestationer. 

Däremot fördelas divisionsbonusen lika bland medarbetarna i stället för att endast premiera 

vissa högpresterande medarbetare som Wikström och Martin (2012) beskriver som ett 

alternativt sätt. Även i detta fall visar företaget att de har ett inkluderande angreppssätt 

(Garavan et al. 2012).  

I den studie som ILM (2013) genomfört framkommer det att arbetsglädje är en av de största 

motivationsfaktorerna hos medarbetare. På företaget beskriver informanterna att de är 

angelägna om att medarbetarna ska känna glädje på arbetet, men också utanför arbetet. 

Företaget vill skapa en atmosfär där medarbetarna har en god kontakt med varandra och 

stödjer därför den medarbetarklubb som finns på företaget.  

Vi kan vidare koppla företagets syfte med att stödja sociala aktiviteter till det arbetssätt som 

beskrivs i medarbetarkategorin ”sociala medarbetare” (ILM, 2013). Den ”sociala 

medarbetaren” motiveras bland annat av att komma bra överens med sina kollegor. Enligt 

studien är det då viktigt för arbetsgivaren att skapa tillfällen för medarbetarna att integrera 

med varandra vilket gör att de känner ett större engagemang gentemot varandra och 

organisationen. Denna slutsats går i linje med företagets resonemang om att stötta 

medarbetarklubben som ett sätt att främja relationerna kollegor emellan för att bland annat 

skapa en god arbetsmiljö men också för att utöka medarbetarnas interna nätverk. 

4.1.3 Ledarskapets betydelse  
Informant A beskriver två faktorer som väldigt viktiga i deras arbete med att behålla sina 

medarbetare. Dessa faktorer är utveckling och ledarskap.  

 
Men just det här med och behålla medarbetare så har vi jobbat väldigt mycket med att dels 

genom medarbetarundersökningar ta reda på hur våra medarbetare uppfattar företaget och då har 

vi ju sett för några år sen att utvecklingsbiten är jätteviktig. Att man får utvecklas, att man får ha 
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ett utvecklingssamtal där man sätter mål med sin egen utveckling och också att man förväntar 

sig gott ledarskap. Det vill säga att man vill få bekräftelse på vad man gör från sin chef, att man 

får tydligt liksom veta det. Det är den här tydliga biten som vi har tagit fasta på då och jobbar 

med att sätta krav på cheferna, att jobba med utvecklingsbiten, att bekräfta och också återkoppla 

resultatet till medarbetaren (Informant A). 

Ett bra ledarskap är därmed något som företaget genom tidigare medarbetarundersökningar 

kommit fram till som viktigt i valet att arbeta kvar på arbetsplatsen och företaget jobbar därför 

med att utbilda sina chefer i ledarskap för att de ska kunna möta sina medarbetare på ett bra 

sätt (Informant A). Även Informant C menar att chefens roll har en stor betydelse i valet att 

arbeta kvar på en arbetsplats och tror att företaget hade haft en högre personalomsättning om 

de inte hade varit för deras duktiga chefer som kan skapa en harmonisk miljö. Informant C 

anser även att det som chef är viktigt att kunna förmedla humor, glädje, entusiasm samt 

engagemang. Enligt informanten är det den goda harmonin i alla relationer som gör att arbetet 

går lätt samt bidrar till företagets lönsamma verksamhet.  

… humor och glädje måste du ha med dig hela tiden och entusiasm och engagemang. Och det är 

något som ska färga både mina chefer och min organisation, och som ska utsöndras utav mig 

alltså (Informant C). 

 

Som chef på föreaget förklarar Informant C vidare att det är viktigt att vara storsint och att 

kunna släppa ifrån sig en talang från exempelvis sitt eget affärsområde för att behålla talangen 

inom företaget.  
 

Det är ju nu jag som planerar för att de ska ta ett ytterligare steg till förmån för sin egen del men 

som kanske kommer att kosta mig litegrann, genom att jag kanske tappar dem som underställd 

chef, men jag unnar dem till vidareutveckling och framgång, men det kommer att kosta min 

organisation, men å andra sida får (företaget) behålla dem och vi måste vara så pass storsinta att 

ha det tänket att man släpper ifrån sig talanger (Informant C). 

 

Informant A berättar att de sett att många medarbetare motiveras av att få bekräftelse och 

feedback från sin chef på utfört arbete. Företaget uppmuntrar därför cheferna att arbeta med 

detta för att inte riskera att medarbetare väljer att sluta. Även Informant C bekräftar detta 

arbete och beskriver själv att denne ger sina medarbetare feedback och beröm så ofta som 

möjligt när det är befogat. Informanten har också märkt att detta uppskattas av medarbetarna. 

Både Informant A och C lyfter medarbetarsamtalet som ett viktigt tillfälle för chefen att ge 

feedback till sina medarbetare på deras prestationer under året. Informanterna menar att 

chefen i det sammanhanget bör vara lyhörd inför varje medarbetares behov och ambitioner 

samt stödja dem i deras utveckling.   

Analys:  
Enligt Buckingham och Coffman (1999) har ledarskapet och relationen till den närmsta 

chefen en stor betydelse i medarbetares val att arbeta kvar på en arbetsplats. Författaren 

uttrycker att det är väldigt viktigt att cheferna på företaget skapar de rätta förutsättningarna för 

sina medarbetare, att de kommunicerar med dem och att de visar uppskattning för deras 

arbete. Informant A och C visar genom flera exempel att de arbetar på detta sätt. Bland annat 

genom att uppmuntra cheferna att ge sina underställda mer feedback och beröm samt genom 

implementeringen av karriärmodellen som de menar kommer förbättra kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare.   

 

Informant C som arbetar som chef på företaget lägger vidare stor vikt vid personliga 

egenskaper så som humor, glädje och entusiasm, för att skapa ett gott klimat för sina 
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anställda, då denne tror att det bidrar till medarbetarens val att stanna. Informant A och B 

menar vidare att en bra chef ska se varje medarbetares behov och stödja deras ambitioner 

gällande utveckling. Detta individanpassade synsätt kan vi koppla till det situationsanpassade 

ledarskapet som betonar att individer har olika behov av stöd och stöttning beroende på 

situation (Hersey & Blanchards, 1982). Att stödja medarbetares utvecklingsambitioner 

innebär samtidigt att medarbetaren kommer att ställas inför nya situationer för att utvecklas. 

Det gör att ledaren måste anpassa sitt ledarskap då medarbetaren exempelvis kan behöva extra 

stöd till en början vid utförandet av en ny arbetsuppgift eller arbetssätt. Här kan även en 

parallell dras till Ellströms (1992) definition av kompetens som innebär att en individ kan 

vara kompetent i en viss situation men inte i en annan. På företaget innebär detta att en 

medarbetare kan vara specialist inom ett teknikområde men nybörjare på ett annat vilket 

också förtydligar varför det situationsanpassade ledarskapet är viktigt.   

 

 I resultatet har det även framkommit att feedback och beröm är något som efterfrågas av 

medarbetarna. Detta är något som även tas upp av Berger och Berger (2011) som betonar 

vikten av att chefer coachar sina medarbetare genom feedback mot deras karriär-mål eftersom 

det enligt författarna skapar ökat engagemang hos medarbetarna. Lindelöw (2008) beskriver 

också medarbetarsamtalet som ett viktigt tillfälle för chefen att coacha och ge medarbetare 

feedback på prestationer och utveckling under året. Berger och Berger (2011) samt Wikström 

och Martin (2012) tillägger dock att feedback och återkoppling är något som bör ske betydligt 

oftare än en gång om året för att medarbetarna ska kunna förbättras och upprätthålla sina 

prestationer på företaget. Detta är även ett resonemang som beskrivs av Informant C som 

uttrycker att denne brukar ge feedback och beröm så ofta det är befogat. 

 

4.2 Talent Management-strategier för att utveckla medarbetare 
Vi kommer nedan att beskriva de strategier företaget arbetar med för att utveckla sina 

medarbetare. Vi har delat upp resultatet i olika underrubriker som motsvarar företagets 

Talent Management- strategier och kommer efter varje strategi att analysera resultatet 

utifrån vår teoretiska referensram. I detta avsnitt är endast informant A, B och C 

representerade då deras intervju innehöll frågor kopplade till Talent Management-arbetet 

och därmed ett ledningsperspektiv. 

4.2.1 Medarbetarsamtal 
Ett viktigt tillfälle för medarbetarna där personliga mål och utveckling diskuteras är 

medarbetarsamtalet som sker en gång om året (Informant A). Informant C beskriver att det 

vid detta tillfälle är viktigt att fånga upp medarbetarens ambitioner. 

 
Utvecklingssamtalen är väldigt viktiga och att de på något sätt fångar upp vad folk vill och vad 

folk tycker är viktigt och så vidare (Informant C). 

 

Vid medarbetarsamtalet får medarbetaren även feedback från chefen på det arbete som denne 

utfört under året och nya utvecklingsmål sätts (Informant A). För att kunna sätta nya mål 

utvärderar chefen och medarbetaren den aktuella kompetensnivån som medarbetaren befinner 

sig på och vilken nivå denne strävar efter att uppnå. För att underlätta denna utvärdering 

förklarar Informant A att de kommer kunna använda sig av den nya karriärsmodellen, när den 

implementerats, då den beskriver kompetensen som krävs för att uppnå varje komptetensnivå. 

Både Informant A och B menar vidare att modellen kommer göra utvärderingen mycket 

tydligare och cheferna kommer därmed kunna bli mer konkreta under utvecklingssamtalen. 

Utifrån de mål som chef och medarbetare kommer fram till vid samtalet planeras sedan 

kompetensutvecklingsåtgärder för att nå målen. 
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Den utvecklingsplan man sätter måste ju vara individanpassat. Man försöker hitta rätt utifrån de 

behov som finns (Informant A). 

 
Analys:  
Det finns många fördelar med ett genomtänkt medarbetarsamtal. Vid detta tillfälle utvärderas 

medarbetarens kompetensnivå samt ambitioner (Illeris, 2012) och utifrån dessa skapas sedan 

mål och en utvecklingsplan som överensstämmer med företagets behov och verksamhetsplan 

(Lindelöw, 2008). På företaget sker medarbetarsamtalet en gång om året och beskrivs som ett 

viktigt moment i medarbetarnas personliga utveckling men också som ett tillfälle för företaget 

att inventera vilka kompetenser som finns. Den nya karriärmodellen lyfts som en viktig 

förändring i detta sammanhang. Det finns stora förhoppningar om att den ska underlätta 

förståelsen för både medarbetare och chefer i utvärderingen av vilken kompetensnivå 

medarbetarna befinner sig på och vad som krävs för att nå upp till nästa nivå. Modellen ska 

vidare ge en bild över vilka komptenser som behövs för en specifik roll vilket gör att 

medarbetaren får en uppfattning om vad denne behöver utveckla för att nå dit. Resonemanget 

med att ha tydliga definitioner på de olika kompetenser som krävs för olika roller i företaget 

stöds även av Berger och Berger (2011).  

4.2.2 Intern rörlighet, en stor kompetensbank och en utbildningsakademi  
Informant A och B berättar att den största delen av kompetensutvecklingen sker inom 

företaget. Ett sätt för medarbetarna att utvecklas på företaget är enligt Informant B att låta 

dem ta ett större ansvar och arbeta i kompetensöverskridande projekt.  

 
… vi vet att ca 80 % av utvecklingen sker i projekt eller i dagligt arbete (Informant A). 

 

Enligt Informant B bidrar det till att arbetet upplevs som mer spännande och medarbetaren 

kan upptäcka nya områden där dennes kunskaper kan tillämpas. Det i sin tur kan påverka 

medarbetarens karriärval på så sätt att denne hittar nya vägar att utvecklas inom företaget. Att 

kunna erbjuda attraktiva karriärvägar till medarbetarna är även något som Informant B 

beskriver som viktigt för att få dem att vilja stanna inom företaget. För att medarbetaren ska 

uppleva detta menar informanten att det därför är viktigt att både medarbetarna och 

organisationen är öppna för intern rörlighet. Det innebär att medarbetarna ska kunna förflytta 

sig till nya områden inom organisationen om de exempelvis vill utveckla sina kunskaper inom 

ett specifikt område eller gå vidare från deras nuvarande position. Informant B förklarar 

slutligen att de attraktiva och utmanande karriärvägarna som erbjuds inom företaget skapas av 

att företaget är väletablerat på marknaden och därför får in många stora och intressanta 

projekt från sina kunder. 

 

Informant A berättar att utvecklingen av medarbetarna inom företaget även sker genom att 

medarbetarna har tillgång till deras stora kompetensbank som består av många erfarna 

medarbetare som kan lära ut eller hjälpa individen vidare. Informanten förklarar även att 

oavsett vilket uppdrag de får in finns det alltid någon medarbetare med aktuell kunskap eller 

någon som har utfört ett likande uppdrag tidigare och därmed kan bidra med sina erfarenheter. 

Informant B förklarar vidare att de har många seniora personer på företaget med stor 

erfarenhet som efter pensionen valt att arbeta kvar och hjälpa till i projekt eller lära upp andra 

medarbetare. Detta ger därmed de yngre medarbetarna möjligheten att få lära sig av en senior 

person och de seniora får känna att deras erfarenhet efterfrågas. 

 
Det upplevs jättepositivt att både för dem att känna att deras erfarenhet efterfrågas och för unga 

att få kunna ta rygg på en så senior person som man bara vill suga upp all den erfarenheten. Så 
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det är väldigt positivt från båda håll när man är pensionsmässig inte känner att min erfarenhet 

bara slängs på tippen, utan här är det något som efterfrågas och behålls (Informant B). 

 

På företaget finns det dessutom en Academy som erbjuder ett flertal utbildningar inom teknik, 

ledarskap och projektledning som stödjer företagets karriärvägar och är anpassade efter 

organisationens specifika behov (Informant B). Vilka utbildningar som är relevanta att gå för 

respektive medarbetare bestäms i dialog med den närmsta chefen. Stort ansvar läggs då på 

medarbetaren att själv ta initiativ till sin utveckling. Chefens uppgift är enligt Informant B i 

detta sammanhang att se till både individens ambitioner samt det behov som finns inom 

företaget. I de fall företaget inte själva kan erbjuda utbildningen finns möjligheten att gå en 

extern kurs.   

 
Analys:  
Företaget har genom medarbetarundersökningar kommit fram till att möjligheten till 

utveckling är viktig bland medarbetarna. Detta är något som också Ahltorp (2003) samt 

Wikström och Martin (2012) argumenterar för. Enligt författarna har kraven på arbetsgivarna 

att stimulera till och förse medarbetarna med utvecklingsmöjligheter ökat. Kraimer et. al 

(2011) argumenterar även för vikten av att erbjuda anställda intressanta karriärmöjligheter. 

Enligt författaren tenderar de som upplever att det finns goda karriärmöjligheter inom 

företaget att prestera bättre. 

 

Enligt Wikström och Martin (2012) är det en utmaning för företagen att erbjuda attraktiva 

möjligheter till kompetensutveckling för att säkerställa att medarbetare väljer att stanna kvar 

och växa inom företaget och inte utanför. Informant A berättar att på företaget sker den 

absolut största delen av kompetensutvecklingen genom utmanande arbetsuppgifter och projekt 

men att företaget även erbjuder utveckling genom deras kompetensbank samt interna och 

externa kurser. Denna fördelning av kompetensutvecklingen kan kopplas till 70/20/10-

modellen som diskuteras av Wikström och Martin (2012). Författarna beskriver att 70 % av 

kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet och i den egna rollen genom att 

medarbetaren tilldelas ett större ansvar och utökade arbetsuppgifter. I vårt resultat bekräftas 

detta av Informant B och vi kan se att företaget är angelägna om att erbjuda sina medarbetare 

möjligheten att arbeta med intressanta uppdrag och kompetensöverskridande projekt. Att 

utvecklas i det dagliga arbetet kan enligt Nilsson et al. (2011) också beskrivas som ett icke- 

formellt lärande. Modellen innebär vidare att 20 % av utvecklingen består av 

kompetensutveckling inom företaget (Wikström & Martin, 2012). I företagets fall kan denna 

del kopplas till att medarbetarna kan lära sig av andra mer erfarna medarbetare då företaget 

har en stor kompetensbank. Informant B berättar hur seniora medarbetare lär ut sina 

kunskaper till yngre vilket gör att kunskaperna tas tillvara på och bevaras inom företaget. 

Slutligen innebär modellen att 10 % av kompetensutvecklingen sker genom formella kurser, 

vilket Nilsson et al. (2011) beskriver som ”formella aktiviteter”. På företaget innebär denna 

del att medarbetarna erbjuds interna kurser via företagets Academy men också externa kurser 

i de fall det behövs. Att ha en egen Academy på företaget som erbjuder kurser specifikt 

anpassade efter företagets behov blir enligt författarna allt vanligare. 

 

 

  



34 

 

Forskningsfråga 2: Vilka faktorer finner medarbetarna motiverande för att arbeta kvar på 

företaget och hur upplever de att dessa motivationsfaktorer tillgodoses? 

4.3 Medarbetarnas motivationsfaktorer för att stanna på företaget samt hur 
de upplever att dessa tillgodoses 
Nedan tar vi upp de motivationsfaktorer som våra informanter beskrivit som motiverande för 

att arbeta kvar på företaget samt deras upplevelser av huruvida dessa tillgodoses på 

företaget. Slutligen redovisar vi hur informanterna ser på belöning i arbetet. I detta avsnitt 

kommer enbart information ur ett medarbetarperspektiv att belysas och därmed är endast 

Informant B, C, D, E, F och G representerade. 

4.3.1 Meningsfullt arbete  
Informant B, E, F och G uttrycker alla att meningsfulla arbetsuppgifter är en viktig 

motivationsfaktor och att detta är något som tillgodoses i deras nuvarande arbete. Informant G 

vill gärna på något sätt bidra till samhällsnyttan genom sitt arbete för att det ska kännas 

meningsfullt. De andra informanterna nämner vikten av att det arbete som de utför bidrar till 

att något faktiskt händer hos kunden, att de känner att de har uträttat något. Informant F 

tillägger vidare att ett betydelsefullt och stimulerande arbete är avgörande i beslutet att arbeta 

kvar på en arbetsplats. 

   
… jag skulle aldrig vilja vara på ett jobb där jag känner att jag inte har någon betydelse för 

någonting (Informant F).  

 

Informant E menar dock att huruvida arbetet upplevs meningsfullt snarare beror på själva 

yrket än på företaget. Informant G för ett likande resonemang där denne hävdar att det främst 

är kunden som gör att arbetet känns meningsfullt. 

 

Analys:  
I det resultat vi fått fram kan vi se att samtliga informanter ser meningsfulla arbetsuppgifter 

som motiverande i valet att arbeta kvar på en arbetsplats. Denna motivationsfaktor kan 

kopplas till teorin om inre motivation (Amabile, 1993). Den inre motivationen skapas av det 

inneboende värdet av arbetet för medarbetaren, till exempel känslan av att ha ett meningsfullt 

arbete vilket är fallet med informanterna.  

 

Meningsfullt arbete kan även kopplas till vad Hertzbergs beskriver som motivationsfaktorer 

(Herzberg et al. 1993). Motivationsfaktorer är enligt honom faktorer som bland annat får 

medarbetarna att prestera bra och trivas i arbetet vilket kan kopplas till Informant F:s citat där 

vi kan se att meningsfullt arbete är en grundläggande faktor för att informanten skall trivas i 

arbetet.    

 

Känslan av att ha ett meningsfullt arbete är enligt Jäghult (2005) också en form av inre 

belöning i och med att det ger medarbetaren en form av tillfredsställelse och glädje. Den inre 

belöningen ligger ofta i arbetet och i uppgiften själv, vilket kan kopplas till Informant E och G 

som uttrycker just detta.  

4.3.2 Utvecklingsmöjligheter  
Vi kan genom vårt resultat se att samtliga informanter tycker att utvecklande arbetsuppgifter 

samt möjlighet till kompetensutveckling är viktiga motivationsfaktorer. Informant E förklarar 

att detta är en viktig faktor då det stimulerar informanten till kontinuerlig utveckling. 

Informant G tycker att utveckling är viktigt därför att det leder fram till att informanten kan ta 

sig an nya utmaningar och på så sätt påverka dennes arbetsuppgifter. Genom utvecklingen får 
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informanten fler kompetenser och kan på så sätt välja mer fritt vad informanten vill arbeta 

med. Informant D tycker att möjligheterna att klättra inom företaget, det vill säga 

möjligheterna för att göra karriär inom företaget, är en viktig motivationsfaktor för att arbeta 

kvar.  

 

Vidare berättar samtliga informanter att de upplever att det finns goda utvecklingsmöjligheter 

inom företaget under förutsättning att de själva är tydliga med vad de vill. Medarbetarna 

kommer tillsammans med sin närmsta chef fram till en utvecklingsplan och därefter finns 

flera vägar att gå för att utvecklas. Medarbetarna kan dels delta i kurser som erbjuds av 

företagets Academy eller genom externa kurser. Informant D ser fördelar med att 

kompetensutvecklingen sker genom formell utbildning då det innebär att informanten får ett 

intyg på den nya kompetensen. Utöver kurser förklarar Informant B att ett bra sätt att få nya 

kunskaper är att delta i större projekt och få mer ansvar. Att delta i större och intressanta 

projekt är vidare något som alla konsulterna anser är motiverande och bidrar till ökad 

kompetens. Enligt Informant E och G är detta det bästa sättet att skapa sig nya kunskaper.  

 
Jag känner att jag får gå på de utbildningar jag vill. Det skulle jag inte säga är riktigt lika viktigt 

för utbildningsdelen i arbetet, man lär sig mycket mer om man får vara med i bra och roliga 

projekt än om man får gå på en utbildning (Informant E). 

 

Det är ju egentligen i uppdragen jag lär mig om jag får sätta mig in i någonting nytt och så, då 

lär jag mig ju. Men jag kommer ju aldrig lära mig en bråkdel så mycket på interna kurser och så 

(Informant G). 

 

Ytterligare ett sätt att skaffa sig kunskap i arbetet är enligt Informant B att ta tillvara på den 

breda och djupa kunskap som finns inom företaget bland alla erfarna medarbetare. Enligt 

informanten finns det, oavsett vilken expertis en medarbetare söker, alltid någon att kontakta 

inom företagets fyra väggar. Detta är något som bekräftas av alla konsulterna och de anser 

alla att det är ett bra och lätt sätt att snabbt få den kunskap som behövs. Informant D berättar 

vidare att de har en sökmotor på företagets intranät där man kan skriva i ett sökord. Därefter 

kommer det upp en lista med alla personer inom företaget som har kunskap eller erfarenhet av 

att ha arbetat med just detta. Medarbetarna kan då lätt ta kontakt med denna person för att få 

hjälp. Informant B, E och F förklarar vidare att det finns ett antal seniora medarbetare som 

efter sin pensionsdag jobbar på timkontrakt med att stötta i olika projekt samt dela med sig av 

sin kunskap och sina erfarenheter. Informant F uttrycker värdet av dessa erfarna kollegor samt 

hur kontakter kan leda till att andra sektioner får nya uppdrag. 
 

Jag kollar runt med alla kollegorna först. När det är något konstigt så tar man gärna tag i en 

pensionär. Vi har ju sådana som jobbat länge på X och då kan bli slussad mellan olika tills man 

hittar rätt. Jag vet inte hur många uppgifter jag har löst på det sättet. Det är väldigt roligt tycker 

jag… Och ibland leder det till att andra sektioner får jobb (Informant F). 

  

Informanten beskriver även hur denne själv sammarbetar med seniora medarbetare och att 

detta är något som informanten finner givande. 

 
Jag sitter bredvid en pensionär som heter (namn) och vi kompletterar varandra så otroligt bra… 

(Namn) är ingen akademiker men har jobbat i väldigt många år, jag är akademiker men har inte 

jobbat så många år men det är inte bara liksom från (namn) till mig utan det är från andra hållet 

också. Jag kan hjälpa (namn) mycket med datorn och ritningsprogrammen och många sådana 

saker. Vi ser helt olika saker om vi kollar på till exempel en ledning. (Namn) är en gammal X 

och jag en ung Y liksom. Så vi trivs jävligt bra ihop. Så jag tycker det är jättehärligt (Informant 

F). 
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De olika sätten att skaffa sig kunskap på – arbetsuppgifter, kunskapsutbyte med kollegor och 

kurser – är något som alla konsulterna nämner och har erfarenhet av på företaget. 

När vi går vidare och frågar om karriärvägar får vi återigen svaret från samtliga informanter 

att det finns många möjligheter inom företaget. Informant D, F och G förklarar att de upplever 

det som möjligt att göra det de vill inom företaget eftersom det är stort och kan erbjuda 

varierade uppdrag. Informant D berättar vidare att denne från början hade en plan om att bli 

specialist men att det förändrades då informanten började på företaget och fick en uppfattning 

om alternativa karriärvägar. Informant F berättar däremot att denne ibland tycker det är 

otydligt vilka karriärvägar det finns och hade gärna sett att dessa varit tydligare. Informanten 

nämner även att det hade varit bra med en form av karriärcoach inom företaget som har koll 

på vad de olika sektionerna gör och som medarbetarna kan vända sig till för att få en tydligare 

uppfattning om vilka möjligheter det finns inom olika sektioner. Som vi nämnt ovan är intern 

rörlighet något som företaget jobbar mycket med för att tillgodose medarbetarnas krav på 

utveckling och få dem att stanna inom företaget. Flera av informanterna ger exempel på 

sådana situationer där de själva fått möjligheten att utvecklas i nya positioner eller fått 

erbjudande att gå över till en annan division för att deras utvecklingsbehov ska tillgodoses. 

Informant C som arbetat väldigt länge på företaget är ett exempel på hur det är möjligt att 

göra karriär inom företaget. Informanten har haft flera olika positioner med allt ifrån mindre 

ansvar till övergripande ansvar och även arbetat i olika regioner där företaget har verksamhet. 

Även Informant F ger exempel på hur dennes chef hjälpt till att hitta ett intressant 

jobberbjudande på en annan sektion för att informanten skulle välja stanna kvar och utvecklas 

inom företaget i stället för att gå till ett annat företag. På så sätt var dennes chef villig att 

släppa taget om informanten för att behålla denne inom företaget. 

 

(Företaget) vill behålla kompetensen inom väggarna, för när man har utbildat någon är det ju 

verkligen slöseri att bara släppa iväg den personen. Det är ju som att köpa en traktor och sen ge 

bort den. Så det var ju det de gjorde, de kontaktade ju faktiskt en annan sektion. De var beredda 

på att – okej (namn) kanske lämnar oss men (namn) är i alla fall kvar på (förtaget) (Informant 

F). 

 

Bland flera exempel på goda karriärmöjligheter inom företaget framkom det dock att 

karriärmöjligheterna kan skilja sig åt mellan företagets olika kontor i Sverige. De stora 

kontoren kan ofta erbjuda fler positioner och möjligheter jämfört med de mindre, då det där 

inte finns lika många tillfällen med lediga positioner. Informant B förklarar att det i dessa fall 

är extra viktigt med intern rörlighet samt kunna se möjligheter inom andra divisioner och på 

så sätt bredda sig. Samtliga informanter upplever vidare att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter inom företaget, om man som medarbetare är beredd att exempelvis 

flytta till en större ort där företaget har en större verksamhet. Det viktigaste är då enligt 

informanterna att vara tydlig med vad man som medarbetare vill utvecklas inom. 

 
Analys:  
Möjlighet till kompetensutveckling är en stor motivationsfaktor för samtliga informanter. 

Detta kan vi koppla till Ahltorp (2003)  som argumenterar för att utvecklingen blivit en allt 

viktigare faktor för dagens medarbetare och det är därför av stor vikt att företag kan erbjuda 

medarbetarna attraktiva utvecklingsmöjligheter. Informanternas resonemang kring utveckling 

kan vidare kopplas till medarbetarkategorin ”karriärklättrare” som ILM (2013) identifierat. 

Denna typ av medarbetare motiveras av utvecklings- och karriärmöjligheter inom det företag 

de arbetar på. Arbetar många så kallade ”karriärklättrare” på företaget bör arbetsgivaren 

därför säkerställa att det också finns attraktiva karriärmöjligheter inom företaget (ILM, 2013). 
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De flesta av informanterna anser att det finns goda karriärmöjligheter på företaget och flera av 

dem anser att dessa är attraktiva. Resultatet visar dock att karriärmöjligheterna ser olika ut 

beroende på om medarbetaren jobbar på ett litet eller ett stort kontor.  Medarbetare på mindre 

kontor behöver ofta vara öppna för att förflytta sig till andra orter om de vill klättra i 

karriären. Informant F tycker vidare att karriärvägarna kan bli tydligare och efterfrågar en 

”karriärcoach” på företaget. Enligt teorin är det viktigt att företag är tydliga med vilka 

karriärvägar som finns då anställda som upplever att det finns stora karriärmöjligheter också 

presterar bättre (Kraimer et al. 2011) 

 

Genom resultatet kan vi se att de flesta av informanterna anser att de främst utvecklas genom 

arbetsuppgifterna eller deltagande i olika projekt. Denna form av utveckling eller lärande 

benämns som ”informellt lärande” av Nilsson et al. (2011). En av informanterna ser dock 

fördelar med att kompetensutvecklingen sker genom kurser, då det innebär att informanten får 

ett intyg på den nya kompetensen. Detta kan kopplas till de formella utvecklingsaktiviteterna 

som författarna beskriver (ibid). Vidare berättar informanterna att kompetensutvecklingen 

även sker genom kunskapsutbyte kollegor emellan. På företaget arbetar en del seniora 

konsulter med gedigen kunskap och informanterna ser dessa som en stor tillgång för att 

utveckla sina kunskaper. Även detta kan kopplas till det informella lärandet som Nilsson et al. 

(2011) beskriver.  

4.3.3 Sociala faktorer  
Efter intervjuerna med informanterna visar resultatet att de alla är överens om att sociala 

faktorer är väldigt viktigt i arbetet. Samtliga informanter beskriver att sammanhållning och 

relationen till kollegorna spelar en stor roll i deras trivsel på arbetsplatsen. Informant D 

tillägger även att relationen till kollegorna är viktig för att uppnå ett bra samarbete. Informant 

F berättar vidare att denne ofta får höra från kunder att deras team verkar ha en bra 

sammanhållning och detta är något som informanten själv också håller med om. Informanten 

tror vidare att detta beror på att deras grupp består av medarbetare med olika styrkor och 

intressen vilket gör att de kompletterar varandra på ett bra sätt. Varje medarbetare får därmed 

arbeta med de arbetsuppgifter som denne är bra på och tycker är intressanta. 

 
Jag tror att vi passar bra ihop som personer. Vi har de som tycker om att ringa i telefon och vara 

sociala och så har vi dem som helst sitter och ritar för sig själva. Något jag faktiskt inte tycker 

om är att utvecklingen går mot att alla ska vara säljande och utåt. Just nu så har vi en blandning 

av olika (Informant F). 

 

Informant C beskriver vidare att denne gillar ansvar och för att tilldelas ansvar menar 

informanten att relationen till kollegorna är viktig. Detta för att de i förtroende sedan ska 

kunna släppa ifrån sig arbetsuppgifter till informanten. 

 

Samarbetet mellan kollegor är något som Informant D uttrycker som väldigt viktigt då de som 

konsulter ofta arbetar i projekt. Informanten beskriver också att en förutsättning för att skapa 

ett bra samarbete är att kunna ha roligt tillsammans på jobbet. Även de andra informanterna 

instämmer med vikten av att ha roligt på jobbet. Informant C uttrycker detta genom att 

förklara att glädje, djup och lönsamhet inom företaget är starka personliga drivkrafter för att 

denne ska arbeta kvar. Samtliga informanter beskriver vidare att de upplever att det finns 

många roliga aktiviteter som deras medarbetarklubb anordnar för att de ska umgås och lära 

känna varandra. Det kan handla om allt från träningspass och skidresor till teaterbesök och 

After Works (Informant B, D, F, G). Informant D uttrycker att aktiviteter med både 

medarbetare och kunder är väldigt viktigt för att denne ska trivas. 
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… att ha rätt människor runt omkring mig, rätt kollegor, för att omgivningen, och då tänker jag 

inte bara på dem jag jobbar med utan socialt också på företaget, att man jaa, går och lunchar och 

vi har jättemycket olika aktiviteter på företaget: AW:n och aktiviteter med kunder och liknande 

event och seminarier. Sådant är jätteviktigt för mig (Informant D). 

Samtliga Informanter anser att den arbetsmässiga relationen till chefen också påverkar valet 

att arbeta kvar på en arbetsplats. Informanterna är dock inte helt eniga om hur stor roll denna 

relation spelar. Informant F menar att relationen till chefen främst var viktig när informanten 

var ny på jobbet. I dagsläget är informanten så pass självgående att relationen till chefen 

spelar mindre roll. Även Informant E tycker att relationen till chefen spelar mindre roll under 

förutsättning att informanten får utvecklas och att de är överens i det stora hela. Informanten 

säger däremot att om relationen inte skulle vara bra skulle det kunna innebära att denne väljer 

att byta arbetsplats. Informant B beskriver vidare att relationen till chefen är självklar i dennes 

val av arbetsplats och om det finns möjlighet menar informanten även att alla medarbetare ska 

välja sin chef.  

 
Jag tog det här jobbet mycket genom den chef och dem närmaste cheferna jag kommer jobba 

med, för de här kände jag att jag kommer kunna lira med. Jag gillar dem som personer och jag 

känner att jag har någonting att bidra med. Det var en av faktorerna som gjorde att jag sa ja 

(Informant B).  

Även Informant D beskriver relationen till chefen som väldigt viktig för att vilja arbeta kvar 

på en arbetsplats. 

Det är nog väldigt viktigt skulle jag vilja säga för att det är chefen som fungerar som en säljare 

som ska sälja in dig till kund här. Om inte jag har en bra relation till henne och säger vad jag 

vill, då kommer det inte att gå. Om hon bara följer sina egna vägar och bara placerar ut en 

någonstans, det skulle aldrig gå. Så att det är lite A-O att ha en bra relation, i alla fall här i 

konsultbranschen (Informant D).  

 

Informant D upplever vidare cheferna på företaget som väldigt måna om sina medarbetare och 

visar enligt informanten stort intresse för dennes personliga mål och ambitioner. Även 

Informant G delar Informant D:s åsikt och beskriver sina egna upplevelser av detta. 
 

Han var ju jättenervös i början min chef att han inte skulle lyckas stimulera mig tillräckligt 

mycket. Han sa det att han var nervös över att jag inte skulle tycka att det var tillräckligt 

utmanande och sådär. För jag sa det att jag gillar utmaningar och sådär. Så då visade ju han att 

han verkligen lyssnade på det och ville ordna någonting och att han liksom var lite nervös för att 

jag inte skulle trivas för att det inte var tillräckligt med utmaningar och sådär (Informant G). 

 

I samband med att vi pratar med informanterna om relationen till deras chef kommer vi också 

in på vikten av feedback i arbetet. Informant G tycker att det är viktigt att chefer ger feedback, 

det är även något informanten efterfrågar hos sin egen chef.  

 
De säger ju det att 80-talisterna vill ha så mycket feedback hela tiden och jag är en riktig sådan 

feedback-junkie alltså. Jag gillar när folk säger åt mig om jag gjort bra saker eller om jag gjort 

dåliga saker så man slipper gå och fundera på om man gjort ett bra jobb eller så (Informant G). 

 

Informant E och F beskriver också att de gärna vill ha feedback och menar att de också får 

detta då de gjort ett bra jobb men att de saknar mer konstruktiv feedback från chefen, kunder 

och entreprenörer. Informant F förklarar att denne inte får höra om dennes arbete skulle kunna 

förbättras eller genomföras annorlunda i ett projekt då den informationen inte kommer fram. 
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Informanten menar därför att kommunikationen mot entreprenörerna skulle kunna förbättras 

genom exempelvis träffar där det finns utrymme för feedback. 

 
Jag vill ju att vi ska ha mer kontakt med entreprenörerna till exempel de kanske alltid suckar 

”nu har projektörerna ritat så här igen” det vet inte vi, den informationen kommer inte framtill 

oss. Det vet ju vår chef om också…så hon har pratat om att, vi har ju kundträffar, så hon har 

pratat om att vi ska ha liknande träffar med entreprenörerna så vi lär känna varandra bättre 

(Informant F). 

 

Informanten berättar vidare att denne bett om feedback från kunder men att det på grund av 

tidsbrist inte blivit av. Även Informant E beskriver denna problematik men menar att om 

denne inte hör något från kunden i efterhand så vet informanten att jobbet blev ganska bra.  

 

Vi frågar slutligen informanterna om hur de vill att deras chef ska vara och får då flera 

exempel på viktiga egenskaper. Enligt våra informanter ska en bra chef ha en känsla för 

gruppdynamiken (Informant E), vara kommunikativ (Informant F) och stöttande i 

informantens personliga utveckling (Informant G och E).  

 
Ja men så att man inte blir bromsad. Utan att man känner att chefen leder en in på de spåren 

man själv vill. Att chefen vill att man ska utvecklas så att det inte blir någon bromskloss 

(Informant E). 

 

Informant D lyfter vidare att denne vill att chefen ska vara bestämd. Detta då informanten vill 

kunna bolla idéer med sin chef och att denne ska kunna ta ett slutgiltigt beslut i de fall 

informanten själv känner sig osäker.  

 

Analys:  
Resultatet visar att flera av informanterna beskriver sociala faktorer så som relationer till 

kollegor och chefer samt trivsel, som viktiga motivationsfaktorer för att arbeta kvar på 

företaget. Informanterna beskriver även med flera exempel dessa två som ihopkopplade, det 

vill säga att kollegorna påverkar din trivsel och om du har roligt på arbetet eller inte. Då vårt 

resultat visar att medarbetarna värderar sina kollegor samt trivseln på företaget som viktigt ger 

det också visst stöd för Wikström och Martins (2012) slutsats om att ha roligt på jobbet är en 

allt viktigare faktor för dagens talanger. En parallell kan även dras till ILM:s (2013) studie om 

de olika medarbetarkategorierna och framförallt den kategori som heter ”sociala 

medarbetare”. Studien visar att dessa medarbetare motiveras av att komma bra överens med 

sina kollegor och att de sociala aktiviteterna på jobbet och utanför jobbet är viktiga. Utifrån de 

informanter vi intervjuat kan vi se att alla stämmer in på dels denna kategori men även den 

kategori som heter ”karriärklättrarna” då de alla angivit både utveckling och sociala faktorer 

som motiverande. Vi kan i vårt resultat även se att företaget arbetar med att tillgodose 

medarbetarnas behov av att ha roligt på jobbet genom att stötta och uppmuntra 

medarbetarklubben samt andra sociala aktiviteter. Som Informant B tidigare berättat är också 

syftet med att stötta de olika aktiviteterna att de vill uppmuntra till nätverkande inom 

organisationen då det sedan kan bidra till ökad effektivitet i arbetet. De olika aktiviteterna 

uppskattas också av medarbetarna och är en bidragande orsak till att de väljer att arbeta kvar 

på arbetsplatsen.   

 

Flera forskare menar att medarbetare idag lämnar företag på grund av chefen och inte själva 

företaget (Buckingham, 2005; Frank & Taylor, 2009). Chefens roll är därmed allt viktigare 

för dagens talanger och handlar framförallt om att skapa rätt förutsättningar för att 

medarbetarna ska kunna leverera. Detta genom att coacha, kompetensutveckla, säkerställa rätt 
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informationsflöde samt att få medarbetarna att känna sig uppskattade (Wikström & Martin, 

2012). Enligt Buckingham och Coffman (1999) har ledarskapet och relationen till cheferna en 

stor betydelse i medarbetarnas val att arbeta kvar på en arbetsplats. Även på företaget kan vi 

se att de för detta resonemang bland flera av informanterna, exempelvis Informant B som 

beskriver hur dennes första uppfattning av chefen bidrog till valet att tacka ja till jobbet. 

Samtliga informanter upplever att de får höra när de gjort något bra och får på det sättet 

uppskattning för sitt arbete. Däremot är konstruktiv feedback från cheferna och även från 

deras kunder samt entreprenörer, något som informanterna efterfrågar. Regelbunden 

konstruktiv feedback är något som både Berger och Berger (2011) samt Wikström och Martin 

(2012) betonar som väldigt viktigt för att medarbetarna ska kunna förbättras och upprätthålla 

goda prestationer på företaget. Kravet på feedback som Informant G uttrycker är även något 

som teorin beskriver som utmärkande för den nya generationen och är därför viktigt att 

företaget tar hänsyn till (Jonkman, 2012; Wikström & Martin, 2012). I resultatet framkom det 

vidare att chefens betydelse varierade mellan de olika medarbetarna. Informant B och D ansåg 

exempelvis att relationen till chefen var väldigt viktig medan Informant E beskriver chefens 

roll som mindre betydande under förutsättning att de är i stort sett överens. Det resonemang 

som Informant E framför kan beskrivas med hjälp av Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg et al. 

1993). Enligt denna teori kan informantens resonemang beskrivas som en hygienfaktor vilket 

innebär en faktor som inte bidrar till ökad motivation i arbetet men om denna faktor inte är 

uppfylld kan det leda till att medarbetaren lämnar företaget (Ibid). Informant E ser därmed 

inte chefen som en motivationshöjande faktor men om denne inte är överens i det stora hela 

säger informanten att det skulle kunna vara en orsak att lämna företaget.  

 

När vi slutligen går över till hur informanterna vill att en bra chef ska vara visar resultatet på 

flera olika egenskaper. Informanterna uttrycket bland annat olika önskemål på stöttning och 

styrning. Det innebär att chefen behöver anpassa sig efter medarbetarna för att tillgodose 

deras olika behov. I detta sammanhang blir därför det situationsanpassade ledarskapet aktuellt 

vilket innebär att chefen anpassar mängden styrning och stöttning efter medarbetarens behov 

(Hersey & Blanchard, 1993). Informant D uttrycker att denne vill att chefen ska vara bestämd 

och kunna hjälpa till att fatta svåra beslut. Detta förhållande mellan medarbetare och chef kan 

enligt Hersey och Blanchards modell (1993) passa in på den tränande (coachande) 

ledarskapsstilen. Informant E uttrycker däremot att chefen ska stödja dennes personliga 

utveckling och inte vara en bromskloss. Det förhållandet skulle enligt modellen i stället kunna 

passa in på den stöttande (supporting) ledarskapsstilen.  

 4.3.4 Belöning  
Informant D, E och G beskriver att de främst vill bli belönade genom beröm, men om de har 

arbetat med något under en längre tid tycker de även att belöning i form av ekonomisk 

ersättning är viktigt. Informant D vill gärna att chefen uppmärksammar det arbete som 

informanten utfört genom att rekommendera denne för andra medarbetare vilket gör att 

informanten kan få fler utvecklande arbetsuppgifter. 

 
… att man uppmärksammas genom att, min chef till exempel informerar andra om att man är 

bra. Att man blir rekommenderad helt enkelt till andra och kanske får mer ansvar på vissa saker 

(Informant D). 

 

Även informant G anser att beröm är motiverande som belöning för ett bra arbete. 

Informanten förklarar även att denne vill att kollegorna lyfter bra prestationer som 

informanten utfört. Detta för att chefen i många fall inte är insatt i de olika projekten och 

därmed inte har full koll på informantens prestationer.  
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Jag har jättesvårt att säga om jag har gjort något bra. Och om någon annan har tagit fram något 

underlag till mig så kan inte jag presentera det utan att berätta vem som har tagit fram 

underlaget. Och då vill jag ju att folk ska göra lika dant för mig, så att det syns liksom. Jag har 

lite svårt att slå mig för bröstet utan jag tänker att gör man bra jobb så syns det (Informant G). 

 

För Informant F spelar ekonomisk ersättning mindre roll. Informanten föredrar att få 

bekräftelse genom beröm och positiv feedback. Belöningen får gärna komma i form av 

bekräftelse från kunderna enligt informanten. Däremot nämner Informant E grundlönen som 

en viktig faktor i valet att arbeta kvar på företaget.  

 
Det är ju viktigt att man är nöjd med sin lön, för att annars så, ja du måste ju vara nöjd på arbetet 

överlag, är du missnöjd över någonting så blir det ju inte riktigt bra. Så man måste ju känna 

någonstans att man får betalt för det arbete man lägger ner, och inte går runt och vet att skulle 

jag byta jobb skulle jag få mycket bättre lön. Det finns ju en gräns där att om jag byter till ett 

annat företag och får 1000 kr mer i månaden så kanske det inte är värt att byta då för att man 

trivs på jobbet och har bra arbetskamrater och så. Men om det blir 10 000 kr i månaden så skulle 

man nog byta (Informant E). 

 

Hittills är Informant E nöjd över sin löneutveckling på företaget, men informanten anser att 

det är mycket på grund av att denne själv “pushat” ganska hårt för sin lön. 

 

Analys:   
Eftersom alla människor motiveras av olika saker så bör också belöningarna anpassas efter 

individen (Jäghult, 2005). Precis som det finns inre och yttre motivation så finns det också 

inre och yttre belöningar. Vi kan se att Informant D, E, och G inte motiveras av lönen men vill 

däremot bli belönade med ekonomisk ersättning om de arbetat med något under en längre tid. 

Informant E nämnde däremot lönen som en viktig faktor i valet att arbeta kvar på företaget. 

Lönen kan enligt Jäghult (2005) beskrivas som en yttre belöning. Vidare kan informanternas 

förhållningssätt till lönen även i detta sammanhang analyseras utifrån Hertzbergs 

tvåfaktorteori. Lönen är enligt denna teori en så kallad hygienfaktor (Herzberg et al. 1993). 

Det innebär att lönen inte motiverar medarbetarna men kan leda till missnöje och att de väljer 

att sluta på företaget om den inte är tillfredsställande vilket även beskrivs i vårt resultat. Detta 

stämmer också överens med hur Informant E beskriver att lönen påverkar dennes val att 

arbeta kvar på företaget.   

Informant D som motiveras av belöningar som leder till ökat ansvar kan enligt Jäghult (2005) 

beskrivas som ett exempel på en inre belöning. Det faktum att alla medarbetare motiveras av 

meningsfulla arbetsuppgifter och utveckling är ytterligare ett exempel på inre belöning. Det 

innebär sammanfattningsvis att informanternas val att arbeta kvar på företaget främjas av 

både inre och yttre belöningar.  
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5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att presentera och diskutera de slutsatser och 

förbättringsförslag som vi kommit fram till. Vidare diskuteras det tillvägagångssätt som vi 

valt att använda oss av samt hur det påverkat vårt resultat. Avslutningsvis ges förslag på 

framtida forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 
För att sammanfatta denna studie har vi besvarat våra forskningsfrågor och därmed också vårt 

syfte. Vi har fått en tydlig uppfattning om vilka Talent Management- strategier företaget 

använder för att utveckla och behålla sina medarbetare. Vi har även fått svar på huruvida 

dessa strategier tillgodoser medarbetarnas motivationsfaktorer för att välja att arbeta kvar på 

företaget.  

 

För att behålla sina medarbetare har företaget bland annat utvecklat en karriärmodell som ska 

förtydliga karriärvägarna inom företaget. Genom modellen kommer de också få en översikt 

över medarbetarnas kompetenser och därmed kunna underlätta arbetet med Talent Reviews 

samt Succession Planning. Utöver denna modell erbjuder företaget även förmåner och sociala 

aktiviteter samt arbetar med att utveckla bra ledare som kan stötta medarbetarnas ambitioner 

och därmed direkt påverka deras trivsel på arbetsplatsen. För att utveckla sina medarbetare 

använder företaget medarbetarsamtalet som en grund för att utvärdera kompetensnivåer och 

skapa en utvecklingsplan. Därefter erbjuder de utbildningar, en bred kompetensbas samt 

möjlighet till att få arbeta i olika projekt.  

 

Inom Talent Management kan vem som anses vara en talang variera mellan företag. Det 

påverkar därmed också hur ett företags Talent Management- strategier ser ut och vem som 

omfattas av dem. På företaget har vi genom vårt resultat kunnat dra slutsatsen att de använder 

sig av ett inkluderande angreppssätt (Garavan et al. 2012) vad gäller synen på talanger och 

kopplingen till Talent Management. Detta angreppssätt kan vi vidare se i flera av företaget 

strategier för att behålla och utveckla sina medarbetare. Exempel som visar på detta är att de 

utvecklat karriärmodellen för att bland annat förtydliga alternativa karriärvägar som passar för 

fler medarbetare då alla inte strävar efter en karriär som chef, projektledare eller specialist. 

Ytterligare exempel är att alla medarbetare får lika förmåner och bonus.  

 

Vårt resultat visar vidare att företaget i dagsläget på ett bra sätt tillgodoser medarbetarnas 

motivationsfaktorer för att de ska välja att stanna på företaget. Vi har kunnat se flera likheter i 

våra informanters motivationsfaktorer och kunnat dra slutsatsen att de tre största faktorerna 

som motiverar dem att stanna på företaget är: meningsfulla arbetsuppgifter, 

utvecklingsmöjligheter och sociala faktorer. Informanterna anser att motivationsfaktorn 

meningsfullt arbete uppfylls genom att de får möjligheten till att delta i intressanta projekt 

med stimulerande arbetsuppgifter. Detta då företaget har möjlighet att erbjuda en stor 

variation på projekt såväl vad gäller omfattning som kunskapsområde. Vi får vidare 

uppfattningen att cheferna till de konsulter vi varit i kontakt med är lyhörda gällande 

medarbetarnas preferenser kring projekt och arbetsuppgifter vilket bidrar till att arbetet blir 

meningsfullt enligt medarbetarna. Vad gäller den andra motivationsfaktorn 

utvecklingsmöjligheter visar vårt resultat att våra informanter vill att cheferna uppmuntrar 

deras utveckling och ambitioner. Enligt informanterna uppfylls denna faktor då det på 

företaget finns möjlighet till varierande och utmanande arbetsuppgifter samt att gå kurser som 

erbjuds. I resultatet beskrivs även hur Informant C, som själv är chef, har förståelse för vikten 

av att släppa ifrån sig medarbetare från sitt affärsområde om dessa vill utvecklas inom ett 

annat. Genom denna inställning främjas den interna rörligheten på företaget och bidrar till nya 
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utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Sociala faktorer, som är den sista stora 

motivationsfaktorn enligt våra informanter handlar om vikten av bra relationer till kollegor 

samt att ha roligt på jobbet. Detta är också en faktor som beskrivs som tillfredsställd av 

informanterna, bland annat genom att företaget stöttar de olika aktiviteterna som anordnas av 

medarbetarklubben. 

 

Genom våra intervjuer har vi som nämnt ovan kunnat dra slutsatsen att det enligt våra 

informanter finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget. En av informanterna 

upplever däremot att karriärvägarna inom företaget är något otydliga och föreslår att det hade 

varit bra med en intern karriärcoach. Coachen skulle enligt informanten vara en person med 

överblick över de olika positionerna på företaget och som därmed kan stötta medarbetarna i 

deras karriärval. Detta tycker vi är ett intressant förslag som vi tror kan fungera som ett 

komplement till den nya karriärmodellen och bidra till att ytterligare tydliggöra de 

karriärvägar som finns inom företagets divisioner och avdelningar, och på så sätt behålla 

medarbetare. Cheferna på företaget är idag en viktig del i arbetet med att stödja medarbetares 

utveckling och ambitioner i karriären. Vi kan dock se en viss problematik kring att den 

närmsta chefen vanligtvis är den person som medarbetaren vänder sig till gällande 

karriärfrågor. Detta då vi anser att det inte alltid är en självklarhet att medarbetaren vill tala 

om för sin närmsta chef att denne ser sig om efter alternativa tjänster och karriärvägar, vilket 

exempelvis skulle kunna innebära en förflyttning till en annan division inom företaget. En 

karriärcoach skulle därmed kunna vara ett bra komplement till chefen då denne dels har en 

mer neutral roll samt kan ge medarbetarna djupare information om de olika positioner och 

möjligheter som finns inom företaget. 

 

Ytterligare något som har framkommit under våra intervjuer är att konsulterna på företaget 

efterfrågar och uppskattar feedback i sitt arbete. I stort är de nöjda med den positiva feedback 

som deras chefer förser dem med. De önskar dock mer konstruktiv feedback både från chefen 

men också från kunder samt entreprenörer som företaget arbetar med. Vi anser att detta är 

något som företagets chefer bör uppmärksamma då det i teorin om ledarskapets betydelse 

redogörs för vikten av regelbunden konstruktiv feedback för att medarbetaren ska kunna 

utvecklas i sitt arbete (Berger & Berger, 2011; Wikström & Martin, 2012). För att främja att 

även den konstruktiva feedbacken från kunder och entreprenörer når fram till medarbetarna 

föreslår en av informanterna personliga träffar med entreprenörerna precis som de har 

personliga träffar med kunder. Även detta är ett förslag som vi anser bör lyftas då det skulle 

innebära att samarbetet och kommunikationen mellan alla olika parter i ett projekt kan 

utvecklas positivt under projektets gång. Vi tror även att detta skulle kunna bidra till ökad 

effektivitet och ett bättre slutresultat. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det ovan diskuterade resultatet är ett bra betyg till företaget 

på att de motivationsfaktorer som våra informanter anser viktiga även är något som företaget 

på olika sätt arbetar med idag. 

5.2 Metoddiskussion 
Den metod som vi har använt oss av i denna studie är kvalitativa intervjuer vilket vi anser 

varit den mest lämpade metoden för att kunna besvara vårt syfte. Detta eftersom intervjuer 

gav oss möjligheten att på ett djupare sätt undersöka företagets strategier samt medarbetarnas 

egna uppfattningar gällande vilka faktorer som påverkar deras beslut att arbeta kvar på en 

arbetsplats.  

 



44 

 

Vi anser att det funnits flera fördelar med att använda oss av kvalitativa intervjuer för att 

besvara vårt syfte. Vi kunde med denna metod vara mer flexibla under vår datainsamling och 

anpassa frågorna efter situationen och därmed få fram djupare svar. Detta var även något vi 

upplevde under intervjun med Informant A. Som nämnt i metoddelen syftade denna intervju 

till att få en inblick i företagets Talent Management arbete. Under intervjun framkom det dock 

att företaget inte använde själva begreppet Talent Management. Detta gjorde att vi fick 

formulera om frågorna under intervjuns gång och låta informanten mer fritt berätta om 

företagets arbete med att behålla och utveckla sin personal. Om studien i stället hade haft ett 

kvantitativt upplägg med enkäter hade detta kunnat påverka vårt resultat väsentligt, eftersom 

det inte går att anpassa eller omformulera frågorna när enkäten är ivägskickad. Vår 

grundtanke var att alla intervjuer skulle vara semistrukturerade men eftersom vi blev tvungna 

att tänka om vid den första intervjun och låta informanten prata mer fritt resulterade intervjun 

med Informant A i en mer öppen struktur. Detta innebar att vi endast utgick från de teman i 

vår intervjuguide som gav svar på våra forskningsfrågor om hur Talent Management- arbetet 

på företaget såg ut. Detta ledde sedan till att de andra intervjuguiderna till viss del fick 

anpassas efter den information vi fick från Informant A. Det faktum att vi blev tvungna att 

formulera om våra frågor och anpassa intervjun efter det Informant A sa menar vi dock inte 

har fått en stor påverkan på vårt resultat. Detta eftersom vi under intervjun ändå säkerställde 

att informanten gick igenom de teman som vår intervjuguide bestod av men att denne fick 

berätta fritt med utgångspunkt i företagets strategier. Fördelen med att vi sedan använde oss 

av semistrukturerade intervjuer var att det blev lättare för oss att jämföra de olika svaren 

samtidigt som vi hade möjlighet att ställa en del följdfrågor för att få djupare svar.   

 

En nackdel med den kvalitativa metoden i jämförelse med den kvantitativa metoden är att vi 

inte haft möjlighet att nå ut till lika många medarbetare på företaget som vi skulle kunna gjort 

med exempelvis enkäter. Då vårt syfte däremot varit att undersöka upplevelser anser vi ändå 

att den kvalitativa metoden varit bättre lämpad och vi har med metoden kunnat få fram ett 

resultat som besvarat både syfte och forskningsfrågor. Vi anser dock att en enkätundersökning 

hade varit ett intressant komplement till vår studie. 

 

Vid urvalsprocessen hade vi i åtanke att det skulle finnas en variation bland våra informanter 

och uttryckte även detta för vår kontaktperson på företaget, vilket kan kopplas till det 

strategiska urvalet. Det faktum att vår kontaktperson sedan valde ut de specifika deltagarna 

till vår studie kan vidare tolkas som ett bekvämlighetsurval. Vi är medvetna om att det med 

denna typ av urval ofta finns en lägre möjlighet att generalisera resultatet, eftersom 

kontaktpersonen kan välja ut personer som denne vet kommer ge ett visst svar. Det finns 

också en risk att de personer som kontaktpersonen väljer ut kan känna sig tvingade att delta i 

studien, eller svara på ett sätt som de tror att kontaktpersonen vill att de ska svara. Detta är en 

faktor som vi inte kunnat kontrollera i vår studie utöver att vi har informerat informanterna 

om att de kommer att avidentifieras samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande i studien när 

helst de vill. 

 

Då vi endast haft möjlighet att undersöka ett litet urval på företaget kommer vi inte kunna 

generalisera vårt resultat till alla 5000 medarbetare i Sverige. Vi tror däremot att denna studie 

kan bidra med ökad förståelse och insikt kring vilka faktorer som motiverar informanterna att 

arbeta kvar på företaget samt hur de upplever att dessa faktorer tillgodoses.  

 

Med vår teoretiska referensram kan vi även stödja vårt resultat vilket gör att det skulle kunna 

ge vägledning för vad som motiverar andra medarbetare på företaget i deras val att arbeta 

kvar. Vi har genom vårt resultat kunnat dra slutsatsen att en viktig motivationsfaktor för 
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informanterna är utvecklingsmöjligheter inom företaget. Detta resultat stödjs av Ahltorp 

(2003) samt Wikström och Martin (2012) som menar att möjligheten till utveckling inom 

företaget är en allt viktigare faktor i medarbetares beslut att arbeta kvar på en arbetsplats. 

Detta ökar därmed kraven på arbetsgivarna att stimulera till och förse personalen med 

utvecklingsmöjligheter (Wikström & Martin, 2012). Vad gäller utveckling har vi även fått 

resultatet att de flesta av informanterna anser att det är mest utvecklande att arbeta med 

utmanande arbetsuppgifter och intressanta projekt. Detta stödjer även den regel som 

Wikström och Martin (2012) tar upp om att 70 % av kompetensutvecklingen sker i det dagliga 

arbetet. Vi har i vårt resultat även kommit fram till att sociala faktorer viktigt i valet att arbeta 

kvar på företaget. Inom denna motivationsfaktor nämner informanterna framförallt 

företagsaktiviteter, kollegor och en bra chef som viktiga för att skapa en trivsam arbetsmiljö. 

Detta är även ett resultat som stödjs av Wikström och Martin (2012) som menar att ha roligt 

på jobbet blivit allt viktigare samt att chefen har en viktig roll i att skapa en trivsam miljö. 

Vidare stödjs resultatet också av den studie som ILM genomfört där arbetsglädje visat sig 

vara en av de viktigaste faktorerna för dagens medarbetare i arbetet. Med stöd i vår teoretiska 

referensram anser vi därför att vårt resultat om medarbetarnas motivationsfaktorer kan ge en 

vägledning i vad andra medarbetare på företaget motiveras av.  

 

Vid utförandet av denna studie valde vi att avidentifiera företaget och informanterna för att få 

så ärliga svar som möjligt. Detta då vissa av våra frågor exempelvis behandlar önskvärda 

chefsegenskaper och huruvida företaget tillgodoser medarbetarnas motivationsfaktorer vilket 

enligt oss skulle kunna anses som känslig information och därmed påverka informanternas 

ärlighet i svaren om de inte varit avidentifierade. Eftersom vår kontaktperson valde ut alla 

deltagare till vår studie visste denne vilka de övriga informanterna var. För att minska risken 

att vår kontaktperson skulle kunna koppla ett visst uttalande till en viss informant, valde vi att 

endast ge en kort beskrivning av alla konsulter och på så sätt inte avslöja någon information 

som skulle kunna kopplas till den enskilde konsulten. Då våra informanter dessutom inte haft 

en direkt beroendeställning till kontaktpersonen eftersom denne inte är informanternas 

närmsta chef upplever vi att konsulterna kunnat ge ärliga svar på alla frågor utan att känna 

oro. I chefernas fall vet vår kontaktperson vem som är vem och där kan vi inte bortse från att 

det eventuellt kan ha påverkat vad dessa informanter sagt.  

 

Vad gäller validiteten och reliabiliteten för denna uppsats anser vi att de båda är goda.  

Val som har påverkat vår validitet positivt är exempelvis att vi varit två uppsatsskrivare vilket 

inneburit att vi under studiens gång bland annat haft två synvinklar och möjlighet att diskutera 

alla val med varandra. Vid utformandet av vår intervjuguide har det lett till väl genomtänkta 

frågor som testats på varandra för att säkerställa att de skulle ge relevanta svar och vara 

lättförståeliga. Ett val som skulle kunna påverka vår validitet negativt är att vi i vårt följebrev 

valde att ge exempel på motivationsfaktorer. Syftet med detta val var att våra informanter 

skulle få igång tankarna och reflektera över vad som motiverar just dem. Det kan dock vara så 

att vårt resultat påverkats av detta och att våra informanter endast utgått från de givna 

exemplen och helt bortsett från faktorer som inte nämnts. Det skulle i sådana fall ha kunnat 

påverka vår validitet då en del av vårt syfte var att mäta vad som motiverar medarbetarna i 

deras val att arbeta kvar på företaget. Utifrån det resultat som vi fått fram kan vi däremot se 

att våra informanter har funderat utöver de nämnda exemplen, vilket också var syftet. Ett 

exempel på detta är att flera informanter nämner kollegorna som viktigt vilket inte står som ett 

exempel på en motivationsfaktor i följebrevet.  Det faktum att vi sedan undersökt varje 

motivationsfaktor som medarbetarna nämnt på ett djupare plan genom följdfrågor har gjort att 

vi uppnått större trovärdighet i svaren, vilket vi också anser höjer vår validitet. 
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Val som har påverkat vår reliabilitet positivt är att vi båda deltagit vid alla intervjuer samt att 

vi varit två vid utskriftstillfället. Vi har därmed kunnat tolka all information utifrån två 

perspektiv, både vid intervjuerna men också vid utskriften. Det som skulle kunna sänka vår 

reliabilitet något är att de intervjuer vi genomfört varit semistrukturerade då vi använt 

följdfrågor för att få utvecklade svar. Om en annan forskare skulle vilja upprepa vår studie är 

det därför inte säkert att denne skulle få exakt samma resultat. Vi anser dock att det har varit 

nödvändigt att ha semistrukturerade intervjuer för att kunna besvara vårt syfte på ett bra sätt 

då vi behandlat medarbetares uppfattningar. 

 

Då vi använt oss av flera olika källor i vår teoretiska referensram har vi kunnat förmedla en 

mer nyanserad bild av Talent Management, jämfört med om vi endast valt att använda oss av 

en eller enstaka författares teorier om begreppet. Den motivationsstudie som vi använt oss av i 

denna uppsats är en studie utförd av ett brittiskt företag, Institute of Leadership and 

Management, som tillhandahåller utbildningar för ledare. Studien genomfördes på 

medarbetare i Storbritannien vilket kan ha påverkat studiens trovärdighet utanför landet. Vi 

har även reflekterat över att det skulle kunna finnas också en risk att företaget har försökt att 

få fram vissa resultat då det ligger i deras intresse och gynnar deras verksamhet. Vi har dock 

resonerat att för att de ska kunna sälja utbildningar är det relevant för dem att veta vad 

medarbetare motiveras av för att sedan kunna leverera aktuella ledarutbildningar som ser till 

medarbetares behov. I detta fall handlade studien om medarbetares motivation och resultatet 

visade på fyra olika medarbetarkategorier med olika motivationsfaktorer. Vi ansåg därför inte 

att det skulle finnas någon anledning för företaget att påverka resultatet. Vidare menar vi att 

det var ett resultat som inte endast skulle kunna användas i Storbritannien utan skulle kunna 

användas för att beskriva motivationskategorier som har relevans för fler företag, även i andra 

länder. Då studien dessutom kan kopplas till vårt det resultat vi fått fram ansåg vi att den hade 

relevans och vi valde därför att använda oss av den.  

Med bakgrund av de olika metodval vi gjort anser vi sammanfattningsvis att vårt resultat kan 

ge företagsledningen en uppfattning om vad som motiverar några medarbetare i deras val att 

arbeta kvar på företaget. Med stöd i vår teoretiska referensram och det som framkommit i 

denna studie tror vi dock att vårt resultat kan ge viss vägledning kring vad som kan motivera 

andra medarbetare på företaget.  

5.3 Förslag på framtida forskning 
Som förslag till vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en 

liknande studie på företaget om några år. Detta för att se hur den karriärmodell som företaget i 

dagsläget håller på att implementera har påverkat arbetet med att behålla och utveckla 

personalen. Hur fungerar arbetet med att utvärdera medarbetarna enligt de olika 

kompetensnivåerna? Vad anser medarbetarna om att bli utvärderade enligt dessa nivåer? Har 

företaget med hjälp av modellen lyckats kartlägga deras kompetenser? Ett annat förslag på 

framtida forskning är att komplettera studien med en kvantitativ datainsamlingsmetod som till 

exempel enkäter. Det hade bidragit till att ge en bredare uppfattning om medarbetarnas 

motivationsfaktorer då möjligheten till ett större urval hade funnits.  Ytterligare 

forskningsförslag skulle kunna vara att intervjua fler chefer kring hur de upplever arbetet med 

att behålla och utveckla medarbetarna på företaget samt hur de resonerar kring vikten av sin 

roll i detta arbete. Slutligen anser vi att det skulle vara intressant att göra en större studie där 

olika kunskapsföretags arbete med att behålla och utveckla sin personal jämförs. Vilka 

likheter och olikheter finns i arbetet med att behålla och utveckla medarbetarna? Skiljer sig 

medarbetarnas motivationsfaktorer åt mellan företagen? 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej XXX, 

Vi är två studenter från Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet och vi ska nu 

skriva en C-uppsats inom Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Vår uppsats 

syftar till att undersöka hur XXX arbetar med strategier inom Talent Management. Talent 

Management handlar om att attrahera, behålla och utveckla ett företags talanger men i denna 

studie har vi har valt att fokusera på de två delarna: behålla och utveckla.    

Vi är därför intresserade av att ta del av dina kunskaper inom området.  

Vår förhoppning med den här studien är att genomföra ett antal personliga intervjuer för att få 

en djupare förståelse för vilka strategier som används för att behålla och utveckla personalen 

på XXX.  

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande under 

studiens gång. Ditt deltagande är anonymt och den information som du delar med dig av 

kommer att behandlas enligt nyttjandekravet och vara konfidentiellt. Vi kommer vid 

intervjutillfället använda oss av ljudinspelning men kommer efter att det transkriberas att 

radera det inspelade materialet.  

Vi beräknar att intervjutillfället tar ungefär 1 timma och kommer att ske på önskad plats under 

vecka 46-47.    

Vi hoppas att du finner vår studie intressant och vill bidra med ditt deltagande. 

Har du frågor om studien eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss: 

Agnes Eklund, mobil, mail 

Paulina Strandet Karlsson, mobil, mail 

Handledare;  

Gustav Lymer Pedagogiska Institutionen, e-mail 

Med vänliga hälsningar, 

Agnes Eklund och Paulina Strandet Karlsson 
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Bilaga 2 – Följebrev 

 

Bäste respondent, 

 

Vi är väldigt glada över att du vill delta i vår studie om Talent Management. 

Nedan följer lite mer information om oss och vår studie samt vad ditt deltagande i studien 

innebär. 

 

Vi läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet. Den här 

terminen ska vi skriva vår C-uppsats inom ämnet Pedagogik med inriktning mot vuxna och 

arbetsliv och vi har valt att skriva om Talent Management- strategier.  

 

Vår studie syftar till att undersöka (företaget):s Talent Management- strategier för att behålla 

och utveckla personalen samt jämföra med några medarbetares syn på och erfarenheter av 

detta arbete. Vår förhoppning med studien är kunna bidra med ökad förståelse kring 

medarbetarnas uppfattningar och komma med eventuella förbättringsförslag gällande Talent 

Management- arbetet på (företaget).  

 

För att få en djupare förståelse kring ämnet vill vi intervjua dig i egenskap av konsult för att ta 

del av vilka faktorer som påverkar dig i valet att arbeta kvar på en arbetsplats.  

 

Vi skulle därför vilja att du inför intervjun funderar på och rangordnar 3 

motivationsfaktorer som du känner är viktigast för att DU ska vilja arbeta kvar på ett 

företag under en längre tid.  
 

Exempel på motivationsfaktorer:  

Arbetsuppgifter, Uppskattning/erkännande för prestationer, Kompetensutveckling, Befordran, 

Trygghet, Delaktighet, Ansvar, Befogenheter, Goda arbetsförhållanden, Lojalitet, 

Meningsfullt arbete, En bra chef, Roligt på jobbet, Flexibla arbetstider.  

 

Givetvis kan du lista andra motivationsfaktorer som inte nämns ovan. 

 

Vi båda uppsatsskribenter kommer att närvara vid intervjutillfället. Vi kommer vidare med 

ditt samtycke att göra en ljudinspelning av samtalet. Detta görs för att kunna bearbeta 

intervjumaterialet i efterhand samt för att undvika feltolkningar och att viktig information går 

förlorad. Efter transkriberingen kommer det inspelade materialet att raderas.  

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att 

avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att vara anonymt och den information som 

du delar med dig av kommer att behandlas enligt nyttjandekravet och vara konfidentiellt. I vår 

uppsats kommer sedan du som respondent samt (företaget) som företag att avidentifieras.  

 

Vi ser fram emot samtalet med dig.  

 

Har du frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss: 

 

Agnes Eklund   Paulina Strandet Karlsson 

(Mail)    (Mail)  

     

(Mobilnummer)                              (Mobilnummer) 
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Handledare: 

Gustav Lymer Pedagogiska Institutionen 

(mail)  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Agnes Eklund och Paulina Strandet Karlsson 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till HR 

Bakgrund 

1. Berätta kortfattat om din roll och dina arbetsuppgifter på företaget? 

 Hur länge har du arbetat på företaget och hur länge har du haft din nuvarande 

position? 

 

Talent Management-strategier: 

2. Kan du beskriva av vad Talent Management innebär för er på företaget? 

3. Hur ser era strategier ut för att behålla och utveckla medarbetare? 

 Hur sker arbetet i praktiken? 

 

4. Hur ser er karriärsmodell ut?  

 På vilket sätt skiljer sig denna från ert tidigare arbete? 

 Vad förväntar ni er att uppnå med denna? 

 Använder ni mest intern eller extern rekrytering?  

 

Medarbetarnas motivationsfaktorer:  

5. Hur arbetar ni med att motivera medarbetarna på företaget?  

 Hur har ni kommit fram till dessa? 

 

6. Hur ser er ersättningsstrategi ut och på vilket sätt är den kopplad till roll och prestation? 

 

Talanger: 

7. Använder ni er av ett talangbegrepp? 

8. Hur identifierar ni era talanger? 

 

9. Har ni speciella kriterier för vad som utmärker en talang?  

 Varför är just dessa viktiga? 

 

Talent Reviews och Succession Planning: 

10. Vilka för- och nackdelar ser du med att genomföra Talent Reviews? 

 

11. Hur arbetar ni med att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats i framtiden? 

 

12. Vilken strategi har ni för att hantera eventuella gap? 

 

Utvecklingsmöjligheter: 

13. Vilka utvecklingsmöjligheter ges medarbetarna på företaget? 

 Hur informerar ni om utvecklingsmöjligheterna? 

 

14. Hur arbetar ni med att skapa attraktiva karriärsvägar? 

15. När en tjänst blir ledig, annonseras detta internt? Vart hittar medarbetarna den 

informationen? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide för chefer 

Bakgrund 
1. Berätta kortfattat om din roll och dina arbetsuppgifter på företaget? 

     Hur länge har du arbetat på företaget och hur länge har du haft din nuvarande 

position? 

 

DEL 1 

Talent Management- strategier 
 

2. På vilket sätt arbetar du med att behålla och utveckla personalen, i ditt arbete som chef? 

 Hur arbetar du för att motivera dina medarbetare att stanna inom företaget? 

 

3. Vad gör du för att utveckla medarbetare på företaget? 

 

4. Hur arbetar ni med att skapa attraktiva karriärsvägar?  

 

5. När ger du dina medarbetate beröm? På vilket sätt och hur ofta gör du det? 

 

6. Hur viktigt tror du att ditt ledarskap är för att få en medarbetare att stanna kvar på 

arbetsplatsen? Varför?  

 Finns det något som du känner att du skulle kunna förbättra, vad gäller ditt ledarskap? 

 

7. Vad är en Talang för er på företaget? 

 

8. Hur identifierar du talanger i ditt arbete som chef? 

 

9. Vilka för och nackdelar ser du med att genomföra Talent Reviews? 

 

10. Hur arbetar du med att se till att rätt kompetens finns på rätt plats i framtiden? 

 

12. Vilken strategi har ni för att hantera eventuella kompetensgap? 

 

DEL 2 

Medarbetarnas motivationsfaktorer:  

 

13. Vad motiverar dig till att arbeta kvar på ett företag under en längre period?  

 

 Motivationsfaktor 1. Varför är detta en motivationsfaktor för dig? Upplever du att du 

får XXX på företaget? På vilket sätt, ge exempel?  

 Motivationsfaktor 2.  Varför är detta en motivationsfaktor för dig? Upplever du att du 

får XXX på företaget? På vilket sätt, ge exempel?  

 Motivationsfaktor 3. Varför är detta en motivationsfaktor för dig? Upplever du att du 

får XXX på företaget? På vilket sätt, ge exempel?  

 

14. Anser du att det finns något som företaget kan utveckla eller förbättra gällande arbetet 

med att motivera dig som medarbetare att stanna på företaget? 

 Om ja, vad? 
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 Om nej, vad uppskattar du mest i företaget:s arbete med att behålla och utveckla dig 

som medarbetare? 

 

15. Vilka utvecklingsmöjligheter anser du finns för dig på företaget?  

 På vilket sätt har du fått möjlighet till utveckling? Ge exempel. 

 

16. Känner du att företaget förser dig med den kunskap som du behöver för att utföra ett bra 

jobb?  

 Om ja, på vilket sätt? 

 Om nej, hur får du då nödvändig kunskap? På vilket sätt hade företaget kunnat arbeta 

annorlunda för att tillgodose dig nödvändiga kunskaper? 

 

17. Var ser du dig själv i din yrkesroll om fem år?  
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Bilaga 5 – Intervjuguide för konsulter 

 
Bakgrund 

1. Berätta kortfattat om din roll och dina arbetsuppgifter på företaget? 

     Hur länge har du arbetat på företaget och hur länge har du haft din nuvarande 

position? 

 

Medarbetarnas motivationsfaktorer:  

2. Vad motiverar dig att arbeta kvar på företaget? 

 Motivationsfaktor 1. Varför är detta en motivationsfaktor för dig? Upplever du att du 

får XXX på företaget? På vilket sätt, ge exempel? Finns det något som du anser kunde 

förbättras för att tillgodose denna motivationsfaktor? 

  Motivationsfaktor 2. Varför är detta en motivationsfaktor för dig? Upplever du att du 

får XXX på företaget? På vilket sätt, ge exempel? Finns det något som du anser kunde 

förbättras för att tillgodose denna motivationsfaktor? 

 Motivationsfaktor 3. Varför är detta en motivationsfaktor för dig? Upplever du att du 

får XXX på företaget? På vilket sätt, ge exempel? Finns det något som du anser kunde 

förbättras för att tillgodose denna motivationsfaktor? 

 

Talent Management- strategier 

3. Vilka egenskaper anser du att en bra chef har? 

 Varför är just dessa egenskaper viktiga? 

 

4. Upplever du att du får feedback från din chef i ditt arbete? Ge exempel. 

 Upplever du att den feedback du får är tillräcklig?  

 På vilket sätt vill du få feedback och hur ofta? 

 

5. Hur vill du bli belönad när du anser att du gjort ett bra arbete? 

 Vad anser du att du får för typ av belöning på företaget? 

 

6. Hur stor del anser du att den arbetsmässiga relationen till din chef har i ditt beslut om att 

arbeta kvar på en arbetsplats? (På vilket sätt?) 

7. Vilka utvecklingsmöjligheter anser du finns på företaget?  

 På vilket sätt har du fått möjlighet till utveckling? Ge exempel. 

 Vem uppmuntrar din utveckling i arbetet? 

 

8. Hur ser karriärsmöjligheterna utför dig internt? 

 

 Om det dyker upp en ledig tjänst internt, skulle du få information om detta då? Vet du 

vart du hittar informationen? 

 Anser du att karriärsmöjligheterna är attraktiva inom företaget? 

 

9. Hur vet du vad som förväntas av dig i ditt arbete? 

 

10. Känner du att företaget förser dig med den kunskap som du behöver för att utföra ett bra 

jobb?  
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 Om ja, på vilket sätt? 

 Om nej, hur får du då nödvändig kunskap? På vilket sätt hade företaget kunnat arbeta 

annorlunda för att tillgodose dig nödvändiga kunskaper? 

 

11. Har du märkt av HR:s arbete med att behålla dig som medarbetare?  

 Om ja, på vilket sätt 

 Vem har uttrycket detta? Din chef? 

 Om nej, vad anser du att de skulle kunna förbättra?  

 

12. Anser du att det finns något som företaget kan utveckla eller förbättra gällande arbetet 

med att motivera dig som medarbetare att stanna på företaget? 

 Om ja, vad? 

Om nej, vad uppskattar du mest med företagets arbete med att behålla och utveckla dig som 

medarbetare? 

13. Var ser du dig själv i din yrkesroll om 5 år? Vad ska du göra för att nå dit? 


