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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att se hur medarbetare på ”golvet” i en stor organisation upplever att 

deras kompetens och talang tas tillvara på. Avsikten är dessutom att jämföra hur denna hantering 

av kompetens och talang skiljer sig i två likadana verksamheter på olika platser i Sverige. För att 

undersöka detta har enkäter delats ut, där medarbetare ombads skatta hur de anser att 

organisationen tar tillvara på deras kompetens och talang. De ombads även skatta den egna 

kompetensen och talangen samt besvara en rad bakgrundsfrågor som senare låg till grund för 

analysen. Enkätens innehåll bygger på en teoretisk referensram där en samlad bild av kompetens 

och Talent management ligger till grund för utformandet. Teorin om Talent management menar 

att det finns två sätt att arbeta, att se varje medarbetare som en talang, eller endast ett fåtal. I 

denna undersökning menar den undersökta organisationen att varje medarbetare ses som en 

talang. Resultatet visar att det finns ett fåtal faktorer som har inverkan på hur kompetens och 

talang tas tillvara i det undersökta företaget. Ju mer kompetens de svarande anser att de besitter, 

samt hur god kännedom organisationen har om kompetensen och talangen hos medarbetarna, 

desto bättre är organisationen på att tillvarata denna. Dessutom visar resultatet att om 

medarbetarna har för avsikt att utvecklas inom organisationen, upplever de att organisationen är 

bättre på att tillvarata kompetens och talang.  

 

Nyckelord: Kompetens, tillvarata kompetens och talang, Talent management, talang 

Abstract 

The purpose of this study is to examine how co-workers on the “ground-level” of a big 

organization experience that their competence and talent is used. The purpose is also to compare 

how the use of competence and talent differs in two similar units within the same organization in 

two different parts of Sweden. To examine this, surveys was handed out to the co-workers, and 

they were asked to estimate how they think that the organization make use of their competence 

and talent. They were also asked to estimate their own competence and talent, along with 

answering some background questions which later on was used as foundation for the analysis. 

The survey was conducted from a theoretical viewpoint, where theory on competence and Talent 

management were the base for the survey. The theory of Talent management suggests that there 

are two ways of using the term; either every co-worker is seen as a talent, or only a few. The 

organization in this study sees every employee as a talent. The results show that there are some 

factors that effects who is seen as a talent. The more competence the answerer has, and how 

good knowledge the organization has of the competence and talent, the better they make use of 

it. The results also show that if the co-workers want to develop within the organization, the 

better their competence and talent is used. 

 

Keywords: Competence, use competence and talent, Talent management, talent 
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1 Inledning 
Inledningen syftar till att ge en introduktion till det sammanhang som valts för denna studie. Dessutom kommer 

syfte och  frågeställningar att presenteras. Det första avsnittet är bakgrund och syftar till att beskriva den 

pedagogiska utvecklingen av kunskapsbegreppet samt personalarbete genom tiderna. Avsikten är att vidga 

läsarens förståelse för valet av begrepp, teoretisk ansats samt ämne för studien. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Från kunskap till kompetens 

Kunskap är ett helt grundläggande begrepp inom pedagogiken och har varit det i många år. 

Redan Aristoteles talade om tre olika former av kunskap (Gustavsson, 2002). Episteme, den form 

av kunskap som idag snarast motsvaras av den vetenskapliga kunskapen. Techne som är 

förknippad med hantverk, och idag kan liknas vid den praktiska kunskapen. Den sista formen av 

kunskap är fronesis och är den form av kunskap som är förbunden till det mellanmänskliga 

vetandet, och bäst översätts med klokhet. Trots att de gamla grekerna kan kännas avlägsna är 

dessa teorier fortfarande högst aktuella eftersom de har haft en stor påverkan på hur vi ser på 

kunskap idag. 

Den vetenskapliga kunskapen, det som Aristoteles kallade episteme, vad innebär det egentligen 

idag? Gustavsson (2002) menar att det är kunskap som grundar sig på forskning som ska kunna 

belägga, bekräfta eller verifiera påståenden. Detta kan ske genom induktion eller deduktion enligt 

Gustavsson, alltså att testa verkligheten utifrån en hypotes eller utgå från det man ser för att 

konstruera kunskap. Dagens arbetsliv är i stor förändring, och för att denna studie ska vara 

relevant krävs ett annat begrepp vid undersökandet av förmågor. Kompetensbegreppet blir 

alltmer centralt idag då det innefattar en större del av den komplexa värld som den moderna 

människan ställs inför. Kompetens är ett mer omfattande begrepp än kunskapen då det tar 

hänsyn till personligheten på ett nytt sätt, och antyder att det som krävs för att lösa en uppgift 

innefattar mer än bara förvärvad kunskap (Wikström & Martin, 2012). Kompetensen bidrar med 

fler dimensioner än vad kunskap gör och är därför ett oerhört intressant och aktuellt fenomen att 

studera. 

1.1.2 Från löneutbetalningar till talent management 

Enligt Lundmark (1991) har det vi idag kallar personalarbete funnits i svenskt arbetsliv i mindre 

än 100 år. De första som arbetade med personal hade som främsta uppgift att förbättra 

arbetsmiljön samt finnas där för enskilda medarbetare. Effektivisering av arbetet blev sedan ett 

allt större område för personalarbetare och från 1950-talet ökade antalet personer som arbetade 

med personal kraftigt. På senare år har strategi – och planeringsarbete blivit en allt större del av 

arbetet och idag ses Human Resources (HR) avdelningarna på företag som en av de viktigaste 

faktorerna för att skapa en framgångsrik organisation och utveckla de anställda (Thunnissena, 

Boselieb & Fruytier, 2013; Garrow & Hirsh 2008; Smallwood & Ulrich, 2006). Somliga menar till 

och med att funktionerna som Human resorses tidigare själva stod för är nu aktuella för hela 

organisationen (Timothy, Athey, Michael & Orth 1999; Lewis & Heckman, 2006). 

 

Anledningen till denna utveckling av HR-avdelningarna beror av de stora förändringarna i 

arbetslivet. Den stora förändringen från ett arbetsliv med en arbetskraft som till största del utför 
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kroppsarbete till dagens tjänstemannasamhälle ställer nya krav på HR-avdelningarna (Hislop, 

2009). Enligt Wikstöm och Martin (2012) är potentialen att utvecklas den i särklass viktigaste 

faktorn vid valet av arbetsgivare vilket gör ämnet, om möjligt, än mer betydelsefullt.  Kunskapen 

och intresset kring hur arbetet med att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare 

har blivit allt större, och forskningsområdet växer ständigt till att omfatta allt fler teorier och idéer 

om hur detta görs på bästa sätt. Talent management är ett sätt att se på dessa frågor. 

 

Enligt Thunnissena, Boselieb & Fruytier (2013) har Talent management blivit en mycket viktig 

faktor för företag idag. 

In the past ten years, talent management has become a key 

management issue. Several studies showed that business leaders 

consider finding talented people to be the single most important 

managerial preoccupation for this decade (Ibid., s.2) 

 

Detta nya sätt att se på kunskap och kompetens som en nyckelfaktor för framgång har även lett 

till att snart varje stor organisation i världen har någon form av policy för hur medarbetarnas 

kompetenser är prioriterade i organisationen. Den undersökta organisationen är i högsta grad en 

del i denna utveckling och beskriver i sina interna dokument hur de strävar efter att utveckla och 

ta till vara på varje persons kompetens och talang för att utveckla organisationen. Att frågan om 

att ta vara på talang är högst aktuell även utanför vetenskapen går att utläsa av de artiklar och 

böcker som på senare år publicerats på ämnet. Svenska dagbladet skriver exempelvis om vikten 

av att ta vara på interna kunskaper (SVD näringsliv, 2012-09-16) och Jonkman (2012) har skrivit 

en bok om att ta tillvara på talangen i boken ”Talang 2.0 – från medarbetare till superhjälte”. 

Även Metro (Metrojobb 2014-02-03) har uppmärksammat att talang är en faktor att ta hänsyn till 

redan vid valet av arbetsplats.  

Kompetens och talang kan utifrån denna bakgrund idag ses som högst aktuella och relevanta 

objekt att studera då de påverkar det samhälle vi arbetar i. För pedagogiken är dessutom dessa 

frågor av betydelse då fältet ständigt måste utveckla begrepp och modeller som bidrar till att 

förklara den plats kunskapen och lärandet idag har på arbetsmarknaden.  

1.2 Problemformulering 

Givet att dagens arbetsmarknad ser mycket annorlunda ut jämfört med för ett tiotal år sedan är 

det intressant att titta på hur medarbetarna i en stor organisation upplever tillvaratagandet av 

kompetens och talang. Organisationer tvingas bli bättre på att utveckla kompetens och talang hos 

medarbetarna då företagen blir allt mer kunskapsintensiva, vilket innebär att varje medarbetare 

innehar ett unikt värde. Detta är en nyckelfaktor idag, men hur upplever medarbetarna att detta 

faktiskt fungerar?  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats har som syfte att se hur medarbetare på ”golvet” i ett stort företag upplever att 

organisationen tar till vara på deras kompetenser och talanger. Studien har dessutom som avsikt 

att jämföra hur denna hantering av kompetenser och talang skiljer sig i två likadana verksamheter 

på olika platser i Sverige. 

Frågeställningar för uppsatsen: 

 Upplever medarbetarna inom den undersökta organisationen att deras kompetens tas 

tillvara på? 

 Finns det särskilda faktorer som påverkar i vilken utsträckning medarbetarna upplever att 

deras kompetens/talang tas tillvara på? 

 Finns det någon skillnad i vilka medarbetares kompetenser som inom den undersökta 

organisationen tas tillvara på i de två verksamheterna? 

 

1.4 Disposition 
I det första kapitlet (kapitel 2) presenteras en genomgång av den tidigare forskning som haft 

beröringspunkter med denna studie, samt vilka kunskapsluckor denna studie avser att fylla. 

Därefter följer en presentation av den valda teoretiska ansats vilken kommer att prägla uppsatsen 

i alla dess delar. Kapitel 3 har för avsikt att beskriva den metod som använts för att besvara syftet 

och frågeställningarna och dessutom diskuteras reliabilitet och validitet samt etiska frågor. I 

kapitel 4 kommer den empiri som undersökningen resulterat i att presenteras och kort 

kommenteras. Den avslutande rubriken för uppsatsen är diskussion, avsnittet innehåller en kritisk 

reflektion över möjliga felkällor i teorin samt metoden. Därefter presenteras en analys av de 

resultat som presenteras i kapitel 4. Avslutningsvis nämns ett antal förslag till vidare forskning på 

området. 
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2 Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer forskningsläget idag först att presenteras under rubriken tidigare forskning. Därefter följer 
en genomgång av den teori som ligger till grund för utformandet av enkäten samt analysen av resultatet.  

2.1 Tidigare forskning 

Sökandet efter tidigare studier med samma perspektiv på medarbetares kompetens och talang har 

varit minst sagt utmanande. Den forskning som existerar har ofta syftat till att beskriva hur 

arbetet med Talent management sker samt metoder för detta. Jag kommer i det här avsnittet 

försöka ge en samlad bild av den begräsade forskning som ändock existerar, även om den står 

relativt långt ifrån denna studie. 

En stor del av forskningen som skett på området relevant för denna studie utgår inte från 

”gräsrotsnivån” som denna har för avsikt att göra, utan fokuserar på hur personalavdelningar och 

chefer arbetar och ser på frågor kring Talent management och kompetens (se exempelvis 

Sheehan, 2012; E. Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin & Michaels, 1998). Här är det 

alltså cheferna som ofta intervjuas och ges utrymme att beskriva deras arbete. En grundläggande 

faktor för denna studie har varit att försöka vända blicken bort från personer med höga 

positioner och administrativa uppgifter och istället fokusera på medarbetarnas upplevelser. 

Urtasun (2012) har dock genomfört en undersökning i Spanien där hon studerar hur väl 

medarbetares kompetens kan förutsäga om de kommer att utvecklas inom organisationen. 

Författaren till artikeln talar om tre olika typer av kompetens; kunskapskompetens, social- och 

motivationskompetens (att medarbetaren är motiverad) samt beslutskompetens (möjlighet att 

utföra komplex problemlösning samt att fatta beslut). Denna undersökning visade att de med 

större kompetens också lyckades bättre.  

Om sökningen utökas till att även innefatta vetenskapligt arbete på lägre nivåer går en uppsats på 

masternivå från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm att finna. Uppsatsen har en liknande 

ansatts som den här studien, alltså att ge medarbetarna chansen att uttrycka sin åsikt om ett 

liknande område. Feltsen (2008) intervjuade medarbetare med olika lång erfarenhet samt 

kompetenser inom olika områden för att ta reda på hur deras lärande såg ut. Feltsen har dock ett 

fokus på lärande, och ser snarare till hur kompetens förvärvas än hur kompetensen senare 

används. 

Dessa studier tangerar det syfte och de frågeställningar denna studie har. Urtasuns (2012) 

undersökning är den som framförallt har beröringspunkter med den studie jag kommer att 

genomföra. Antagandet skulle kunna göras att hennes resultat förmodligen kan användas för att 

förutsäga denna studies utfall, även om den är gjord i Spanien. Spanien har dock haft stora 

ekonomiska problem vilket ger medarbetare där lägre chanser än i Sverige att utvecklas till högre 

positioner (Urtasun, 2012). Utöver detta finns stora skillnader mellan länderna, och studien är 

därför en källa till inspiration, men inte jämförbar med denna undersökning. 

Att forskningen på detta område är mycket begränsad ser jag som ett tecken på att medarbetarnas 

upplevelser ofta glöms bort och fokus ligger på chefer och andra personer med större 

administrativt ansvar. Det är lätt att se varför chefsperspektivet ofta väljs eftersom det ger en 

bredare bild av strategier eller tillvägagångssätt. En invändning mot detta sätt att resonera kan 
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dock vara att de styrande kan beskriva hur arbetet går till, inte hur väl det fungerar i 

organisationen. Den vägledande tanken för denna studie blir därmed: om medarbetarna inte 

lägger märke dessa strategier och mål, vad är de då värda? Av denna anledning riktar jag blickarna 

mot de personer vars kompetens och talang som organisationen faktiskt vill ta tillvara på. Idag är 

personalen en otroligt viktig tillgång för varje arbetsgivare, och det känns därför naturligt att rikta 

blickarna mot dessa.  

2.2 Kompetens 

Enligt Illeris (2007) är kompetens ett helhetsbegrepp som strävar efter att ta fasta på både en 

allmän och en ämnesmässig dimension av kunskap och kvalifikation. Illeris menar att begreppet 

har sin grund i personen egenskaper, medan konkreta kvalifikationer kommer i andra hand och är 

viktiga först i relation till den helhet som personen representerar.  

Wikström och Martin (2012) föreslår ett antal definitioner av begreppet. Två av dessa är ”Ett 

samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa specifika 

kunskaper och färdigheter” och ”En individs personliga egenskaper som bidrar till effektiv och 

överlägsen prestationsförmåga” (ibid., s.77). Kompetensen kan alltså snarast ses som en personlig 

förmåga att använda sig av sin person för att lösa nya situationer och tillämpa den kunskap som 

en besitter sedan tidigare. 

Anttila (2005) delar upp begreppet kompetens i två delar, han kallar dessa för formell och 

funktionell kompetens. Den formella kompetensen går enligt Anttila inte att resonera kring, 

antingen har man en utbildning eller så har man det inte. För att utveckla denna form av 

kompetens är utbildning ett sätt eftersom denna form av kompetens är objektiv och definitiv. 

Den funktionella kompetensen är dock alltmer svårfångad och sker gradvis. Anttila beskriver den 

som en “gradvis ökande förmåga att lösa ett visst problem.” (Anttila, 2005, s.50) Dessa två typer 

av kompetens behövs ofta användas tillsammans. Även om jag har tagit körkort, en formell 

kompetens, kommer jag att behöva den funktionella kompetensen som erfarenhet för att bli en 

bra bilförare. På detta sätt interagerar de två formerna av kompetens. 

Hur mäts dessa två former av kompetens? Den formella är av förklarliga skäl enklare att mäta 

enligt Anttila (2005) då de är lätta att sätta ord på, har en genomfört en utbildning så har en den 

formella kompetensen. Den funktionella kompetensen är däremot mycket svår att mäta, då den 

inte lika lätt låter sig fångas i ord. Ett sätt att mäta den kan tänkas vara genom att fråga de man är 

ute efter att undersöka, om de själva upplever att det är formell kompetens eller funktionell som 

ligger till grund för deras möjlighet att utföra något särskilt. 
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2.3 Talent management  

För att definiera begreppet Talent management har en mängd vetenskapliga artiklar på ämnet nyttjats. För att 

finna olika sätt att se på begreppet har flera forskare och författares olika perspektiv redogjorts för. Utgångspunkt 

har tagits i Wikström och Martins (2012) bok Talent management i praktiken. 

2.3.1 Introduktion till Talent management 

Talent management har varit ett hett ämne inom managementlitteraturen sedan den prestigefyllda 

managementkonsultfirman McKinsey & company presenterade den nu mer berömda studien 

som fastslog att ”Better talent is worth fighting for” (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, 

Hankin & Michaels, 1998:1). Chambers m.fl. artikel innehöll resultat från en undersökning där de 

arbetat tillsammans med HR-avdelningar från 77 stora amerikanska företag för att ta reda på hur 

de utvecklade företagets talang, vilka utmaningar de ställts inför samt hur deras filosofier kring 

talang såg ut. Dessutom fick 400 ledande befattningshavare och 6000 chefer svara på en 

enkätundersökning, detta eftersom även ledarnas perspektiv på dessa frågor eftersöktes. Några 

anledningar som Chamberst m.fl. nämner som anledningar till att Talent management är 

nödvändigt är att det idag finns fler företag som konkurrerar om samma personal. Personalen 

verkar dessutom på en allt mer kunskapsintensiv marknad och den ökande rörligheten i 

arbetslivet som gör det svårare att behålla sin kompetenta personal. 

Talent management är ett flyktigt begrepp som sedan McKinsey & Company lanserade det fått 

många föreslagna definitioner men som än idag står utan någon enhetlig beskrivning av vad 

begreppet innebär. Wikström och Martin (2012) föreslår definitionen ”hur man leder sina 

talangfulla medarbetare på ett strukturerat sätt” (ibid., 5). Denna definition är mycket 

övergripande och därför också användbar i ett första steg. Vidare kommer dock mer specifika 

synsätt på TM presenteras som specificerar när i processen Talent management sker, samt på 

vilket sätt.  Hur Talent management bäst används finns det delade meningar om enligt 

Thunnissen, Boselie & Fruytier (2013). Lewis och Heckman (2006) menar att somliga har en bred 

uppfattning om det och kallar det för en “mindset”. Alltså ett sätt att fokusera sina tankar kring 

frågor om hur tillvaratagandet av talang bäst görs.  De menar då att ta tillvara på talang i alla 

stadier, från rekrytering till utveckling men även då medarbetaren avslutat sin anställning. Talent 

management kan syfta till utveckling av hela arbetskraften eller att endast ett fåtal högpresterande 

individer får möjligheten att växa inom företaget för att på sikt ta sig an nyckelpositioner (Lewis 

& Heckman; Thunnissen, Boselie & Fruytier; Garrow och Hirsh 2008) . Leapak och Snell (1991) 

har skrivit en artikel där de presenterar något de kallar ”HR Arcitecture”, en fyrfältsmodell som 

föreslår att det finns flera olika typer av humankapital vilket de definierar som värdet och 

”unikheten” i personers färdigheter. Enligt dem finns det flera olika sätt att hantera dessa värden 

på och att det inte finns någon modell som passar alla. Dessutom är det ett bra alternativ att 

arbeta med olika strategier samtidigt, för olika typer av medarbetare. 

I denna uppsats kommer båda förhållningssätten (några utvecklas/alla får utvecklas) att förklaras. 

Det mer allmänna förhållningssättet där alla medarbetare ses, och bör behandlas som, talanger 

kommer dock vara dominerande. Detta eftersom den undersökta organisationen har detta 

förhållningssätt men även eftersom den del av processen uppsatsen fokuserar på är utvecklandet 

av redan anställda. De som är anställda anses av organisationen vara talanger då 

rekryteringsprocessen är både omfattande och har tydliga profiler för vem man letar efter. 
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2.3.2 Vem har talang? 

Meyers, van Woerkom & Dries (2013) har samlat hur synen på om talang är till mestadels 

medfödd eller en konsekvens av omgivning i samspel med arv påverkar hur arbetet med talanger 

inom en organisation är strukturerat. Om talanger ses som mestadels medfödd förmåga läggs 

större vikt vid att rekrytera rätt personer, medan den mer kontextuella synen bidrar till mer fokus 

på utveckling av talang.  

Ny forskning av Anders K Ericsson har enligt Wikström och Martin (2012) visat att alla har 

talang. På samma sätt som att de som når elitnivå inom sport är de som tränar mest går det att 

applicera dessa teorier på arbetsmarknaden och näringslivet. De medarbetare som är duktigast är 

de som övat mest på just det som de är så duktiga på. Om alla har talang gäller det därför att 

finna dessa, samt utveckla dem utifrån varje individs förutsättningar. Om du har talang för att 

vara social krävs alltså även en massa träning för att bli riktigt bra på detta enligt Ericssons 

forskning.  

För ett företag kan detta innebära att identifiera talangen hos varje individ och sedan se till att 

den anställda blir uppmuntrad att utöva detta mer, för att kunna bli ännu bättre och nå sin fulla 

potential. Wikström och Martin (2012) menar att detta leder till två lärdomar att ta till sig:  

1. Se inte talang som något statiskt. Talanger kan växa fram i din 

organisation. Ge så många som möjligt chansen att träna och var 

lyhörd till var talangerna dyker upp. 

2. Ledarskap är viktigt. En god ledare inspireras sina medarbetare till 

att träna och ger dem ständig feedback, bland annat i 

utvecklingssamtal. Över tid kan det göra stor skillnad både för 

individen och för organisationen. (ibid, 107) 

2.3.3 Perspektiv på Talent management 

Det finns tre olika sätt att se på, och tala om, Talent management enligt den textanalys Lewis och 

Heckman (2006) genomfört av en större mängd litteratur i ämnet. Det första perspektivet handlar 

om resultaten av begreppet, den andra om processen och den tredje handlar om speciella beslut. 

Det första perspektivet handlar i mångt och mycket om det som HR- avdelningar sedan länge 

arbetat med, alltså att hitta rätt personal, utveckla och behålla den. Det nya med begreppet Talent 

management sett i detta perspektiv enligt Lewis och Heckman (2006) att det ska ske 

genomgående i hela organisationen. De menar att funktioner som rekrytering och utveckling av 

medarbetarnas kunskaper och karriärer ska ske kontinuerligt i organisationen.  

Att se till att det finns medarbetare som kan fylla de ledande positionerna i företaget är det 

centrala för det andra perspektivet Lewis och Heckman (2006) beskriver.  Denna process innebär 

att skapande sker av pooler med medarbetare som ska se till att det aldrig står tomma ledande 

positioner inom företaget. Genom att formulera vilka mål en har med medarbetarna kan några 

väljas ut för att läggas mer energi och tid på för att främja utveckling (Garrow & Hirsh, 2008). 

Personer kan väljas och förberedas att steg för steg lära sig en roll och sedan fylla den. Enligt 

Lepak & Snell (1999) är det denna typ av karriär som fortfarande är den mest eftersträvansvärda 

av medarbetare, dock är det framförallt de högpresterande som ges chansen till detta. 
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Det tredje perspektivet som Lewis och Heckman (2006) funnit handlar om att skapa generella 

”talent pools” där de som anses ha hög potential att utvecklas inom organisationen samlas, även 

om det inte finns en tydlig roll som medarbetaren förväntas ta. Här väljs de som anses ha hög 

potential ut, dessa innehar så kallad “Key talent” vilket är personer med särskilt 

anmärkningsvärda kunskaper och attityder (Garrow & Hirsh). I studien Driesa, Van Ackerb, 

Verbruggena (2012) gjorde upplever dessa personer ett större stöd och engagemang från 

organisationen. Även Wikström och Martin (2012) talar om dessa pooler och menar att de 

personer som hamnar här ofta är de som har en lyckad kombination av högt IQ och 

personlighet. 

Det Wikström och Martin (2012) skriver i boken Talent management i praktiken liknar i stor 

utsträckning det första perspektiv som Lewis och Heckman (2006) tagit fram. Wikström och 

Martin delar upp arbetet med personalen i de tre stegen attrahera(1), utveckla(2) och behålla samt 

avsluta(3) och visar detta i en modell de kallar Talangarenan. I denna undersökning är den 

mittersta delen, utvecklandet och behållandet av medarbetarna som är intressant. Detta eftersom 

de medarbetare som får besvara enkäten redan anställts i organisationen. Horvathova (2009) 

menar att det finns flera sätt att stimulera talanger inom en organisation. Uppmuntran är enligt 

henne ett sätt att behålla de viktiga inom organisationen. Det kan ske genom att erbjuda en bra 

balans mellan arbete och fritid, ge uppmuntran för väl utfört arbete eller att erbjuda intressanta, 

flexibla arbetsuppgifter. 

2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att blickarna sällan riktas mot den personal vars 

kompetens och talang organisationer idag är oerhört beroende av. Det talas snarare om att 

utveckla strategier för arbete med dessa frågor. Kompetensbegreppet är högst aktuellt i 

sammanhang där personal och deras tillgångar diskuteras eftersom det har förmågan att inkludera 

fler sidor av de komplexa förutsättningar som krävs på dagens arbetsmarknad. Talent 

management är ett relativt nytt tillskott inom området, som beskriver hur organisationer kan 

arbeta med att hantera personalens talanger eller kompetenser. Inom området finns framförallt 

två perspektiv på hur arbetet sker med att utveckla personal som redan är anställda inom en 

organisation. De två perspektiven som är tongivande är det som är inriktat på att utveckla och ta 

tillvara på en liten del av personalen som anses ha hög potential, medan ett andra synsätt är att 

beskriva hur arbetet kan ske för att finna den talang som varje person besitter. Det sistnämnda 

perspektivet är det som kommer att prägla uppsatsen, och det är även mot denna bakgrund 

resultatet kommer att analyseras. Anledningen till detta är att det är det sätt organisationen har för 

avsikt att arbeta med dessa frågor, samt det sätt svensk forskning alltmer idag fokuserar på när 

det kommer till Talent management.
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3 Metod 
I metoddelen kommer tillvägagångssättet för studiens utförande att förklaras. Avstamp tas i den teori och tidigare 

forskning som valts, för att därefter redogöra för de definitioner enkäten avser mäta, därefter följer beskrivningar av 

genomförandet: från kontakt med organisationen till utdelning av enkäter. Beskrivning följer sedan av hur 

analysen genomförts. Avsnittet avslutas med en genomgång av reliabilitet, validitet och etiska överväganden. 

3.1 Val av litteratur 

För att finna relevant litteratur till studien användes flera olika sökmotorer för vetenskapliga 

artiklar. Främst användes den pedagogiska databasen Education Reasech Complete (ERC) där 

pedagogiska tidskrifter och rapporter finns samlade. Sökorden som användes var många men 

talent management, competence, talent management coworker, survey och talent var några av de 

mest grundläggande. Sökmotorn google scholar användes också med samma sökord. Denna 

sökmotor innehåller dock vetenskapliga artiklar med mycket varierande kvalitet. Beslutet togs 

ändock att använda denna, eftersom den innehåller ett stort antal artiklar. För att finna tryckt 

litteratur användes främst Uppsala universitetsbibliotekets sökmotor. Den litteratur och de 

vetenskapliga artiklar som i slutändan valdes uppfyllde några på förhand ställda kriterier. 

 

 Den skulle vara relevant för arbetet. 

 Den skulle innehålla aktuell information. 

 Den skulle vara empirisk grundad (peer-rewied när möjligt). 

 Den skulle vara användbar ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 

Teori är basen för en studie och tillvägagångssättet för att finna denna bör diskuteras, och 

framförallt användandet av google scholar som en källa till information. Beslutet togs dock att de 

på förhand uppställda kriterierna bidrog till att användandet av denna var legitimerad. Dessa 

kriterier gjorde att jag kände mig trygg med att använda sökmotorer där utbudet varierar i grad av 

vetenskaplighet. Viktigt blev att alltid välja vetenskapliga artiklar ur välkända tidskrifter med peer 

– rewiev. Dessutom gjordes en översiktlig kontroll av de källor/teorier den funna artikeln byggde 

på. Vid genomläsning av en stor mängd artiklar lärde jag mig snabbt att identifiera om artikeln 

använt sig av tillförlitliga källor inom området. Vid valen av tryckt litteratur ställdes även kravet 

att författaren skulle vara känd inom sitt fält. Förhoppningen är att dessa noggranna 

överväganden av litteratur och vetenskapliga artiklar medför att den teoretiska genomgången är 

relevant samt väl avvägd för denna studie. 

3.2 Definitioner 

3.2.1 Talang 

Nominell definition 

Talang är ett mycket diffust begrepp, men denna uppsats utgår från att talangen är dels medfödd 

men också kan utvecklas i hög grad under livets gång. Alltså, det du tränar mycket på, kan du 

också bli bäst på. Definitionen blir därför: Talang är en dels medfödd förutsättning att göra något 

framgångsrikt, men övning kan i hög grad påverka denna förmåga och i slutändan är det den med 

mest övning som blir bäst. 
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Operationell definition 

Tyngdpunkten i de operationaliserade frågorna ligger därför i att organisationen uppmärksammar 

medarbetarnas personliga egenskaper, samt ser till att de får öva på dessa och därmed bli ännu 

bättre på just det som de har talang för.  

 

De enkätfrågor som mäter detta är:  

 Hur viktiga tycker du att dina personliga egenskaper är för att utföra arbetet på ett bra 

sätt? 

 Hur bra kännedom tycker du att organisationen har om dina egenskaper, kunskaper och 

erfarenheter som kan vara användbara i ditt nuvarande arbete eller i framtida positioner 

inom organisationen? 

Den första frågan kommer att hanteras som en oberoende variabel i de analyser som kommer att 

genomföras. Den andra frågan kommer dock inte att hanteras enskilt utan kommer att ingå i det 

index som avser att mäta kompetens samt talang. 

3.2.2 Kompetens 

Nominell definition 

Med utgångspunkt i den genomgången av teorin kring kompetensbegreppet kommer de 

enkätfrågor rörande kompetens att vara konstruerade utifrån Illeris, Wikström och Martin samt 

Anttilas genomgång av begreppet. Definitionen lyder därför: Kompetens är ett samlingsbegrepp 

för en individs förmåga att utföra en ofta oförutsägbar uppgift genom att tillämpa sina 

erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper. 

Operationell definition 

Utifrån den nominella definitionen är frågorna i enkäten som avser bedöma kompetens dessa:   

 Hur viktiga anser du att dina erfarenheter inom organisationen är för ditt arbete idag? 

 Anser du att dina personliga egenskaper är viktiga för att utföra arbetet på ett bra sätt? 

 Hur bra anser du att du hanterar nya situationer i arbetet? 

 Hur engagerad är du i ditt arbete? 

Avsikten med dessa frågor är att fånga in alla delar av begreppet för att sedan ha möjligheten att 

slå samman frågorna till ett index som ska motsvara kompetens. 

3.3 Metodval 

Syftet med studien är att kunna jämföra om olika faktorer påverkar hur de svarande upplever att 

deras kompetens/talang tas tillvara på. Trost (2001) menar att användandet av en kvantitativ 

metod är lämplig då syftet är att undersöka hur ofta, hur många eller hur vanligt något är. I 

studien är syftet att ta reda på hur vanligt det är att de tillfrågade känner att deras kompetens tas 

tillvara på, och metoden är därmed relevant. Denna studie har inte för avsikt att undersöka mer 

kvalitativa värden som att förstå och förklara. Därmed kan de kvalitativa metoderna uteslutas 

som möjliga metodval. En kvantitativ metod erbjuder dessutom större möjligheter att 

generalisera resultaten till en större population. 
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Begränsningen med användandet av enkäter är att frågorna som ställs till de svarande är statiska, 

och i denna enkät, även svarsalternativen. Detta medför att de svarande tvingas välja något av 

redan på förhand ställda svar, utan möjligheten att kommentera. I denna studie passade dock 

denna metod ändå syftet eftersom avsikten var att jämföra personers upplevelser av 

tillvaratagande i förhållande till olika fakorer (exempelvis hur hög kompetens de besitter). Hade 

de svarande haft större möjligheter att fritt formulera sig kring de frågor som ställdes hade stora 

problem uppstått med möjligheten att jämföra olika svarandens upplevelser.  

3.4 Den undersökta organisationen 

Den organisation som undersöks är ett internationellt företag, med verksamheter i alla delar av 

världen. Organisationen startades i början av 1940-talet i Sverige och verkar inom försäljning. De 

undersökta verksamheterna återfinns båda i Sverige och är mycket lika varandra. Både sett till 

antalet anställda, storlek på stad de återfinns i, samt tid sedan etablering. Organisationen präglas 

av tydliga värderingar och är känd för att sin starka företagskultur. Organisationen har dessutom 

noggrant utarbetade planer för hur arbetet med Talent management ska genomföras. De skriver i 

sitt interna material för riktlinjer angående kompetens att “your background and experience are 

unique. And so are the competence you have here and now”(policydokument från 

organisationen). Alltså, varje person har en unik bakgrund och en unik kompetens. De 

undersökta medarbetarna arbetar kundnära med försäljning av olika slag. Begreppet ”på golvet” 

syftar till att medarbetarnas innehar positioner i organisationens undre skikt, och står utan 

ledande ställning.  

Talent management beskrivs i dokumenten enligt följande”Every people is seen as a talent..” och 

“We are rich in talent – we just have to put on different specs and look for both talent that 

‘shouts’ and talent that ‘whispers’. When we challenge our perception of people and our own 

prejudices we will embrace everyone’s talent” (policydokument från den undersökta 

organisationen). Dessa utdrag förklarar hur de försöker se varje person för den de är och skapa 

planer för just deras väg framåt i organisationen. Organisationen skriver även att detta ska 

omfatta alla personer, oavsett anställningsform och personliga levnadsförhållanden. Det främsta 

medlet för att uppnå detta är att skapa individuella planer för varje medarbetare. Organisationen 

har dessutom utöver denna syn på talang ett program för individer som har för avsikt att ta högre 

positioner inom organisationen, vilket kan ses som ett komplement till den övergripande policyn 

och de dokument som här citeras.  

Anledningen till att orgaisationen valdes var av praktiska skäl som Esiasson m.fl. talar om (2012). 

Jag hade sedan tidigare en koppling till organisationen genom den anställning jag innehar där och 

kunde därför på ett enkelt sätt få kontakt med personalansvarig. Innebörden av detta förhållande 

kommer närmare att diskuteras i avsnittet diskussion. 

3.5 Urval 

Antalet anställda som vistades på arbetsplatsen under lunch uppskattas av personalansvarig att 

vara 50 personer de dagar jag delade ut enkäterna. Urvalet skulle kunna definieras som ett 

strategiskt urval då jag valt att undersöka de anställda en viss dag (Esisasson m.fl., 2012). 

Metoden upprepades flera gånger för varje verksamhet med syftet att få en spridning i svaren. I 

slutändan innebar detta tillvägagångssätt att en stor del av medarbetarna inom organisationens två 

undersökta verksamheter besvarade enkäten och urvalet blev snarast slumpmässigt.  



 

12 

3.5.1 Bortfall 

I studien förekommer ett litet externt bortfall, vilka främst representeras av personer som inte 

ville besvara enkäten. Det vill säga personer som befann sig där enkäten delades ut men inte hade 

tid eller lust att delta i studien. Dessutom kan jag på grund av den mänskliga faktorn av misstag 

inte frågat alla personer om de ville delta i studien.  

Ett litet internt bortfall existerar även då ett fåtal personer inte besvarat samtliga frågor. Eftersom 

frågorna saknade ett neutralt svarsalternativ eller alternativet ”vet ej” har vissa personer 

antagligen inte besvarat frågor de inte ansett sig ha kännedom om. Min övertygelse är dock att 

bortfallet, i form av ”vet inte” svar hade varit betydligt större om alternativet inkluderats i 

enkäten.  

3.6 Tillvägagångssätt 

I avsnittet kommer det tillvägagångssätt jag använt mig av att presenteras i två delar.  Den första delen avser 

förtydliga och förklara det praktiska tillvägagångssättet vid utformande av enkätens frågor, kontakt med 

organisationen samt utdelande av enkäterna. Därefter kommer de metoder som används i IBM SPSS att 

beskrivas. 

3.6.1 Genomförande 

Jag valde att inkludera en relativt stor mängd bakgrundsfrågor att inleda enkäten med eftersom 

studiens frågeställning är att finna vilka faktorer som kan påverka tillvaratagandet av kompetens 

och talang. Resterande frågor formulerades utifrån den teoretiska bakgrund och det syfte studien 

har. En fråga adderades i enkätens slutskede för att eventuellt göra resultatet användbart för 

organisationen att arbeta med efter avslutad undersökning. Denna fråga är den sista i enkäten (se 

bilaga A) och innehåller konkreta tips för organisationen att begrunda. 

Enkäterna delades ut i pappersformat till alla anställda som anlände till lunchrummet i den 

undersökta organisationen ett antal utvalda dagar (både vardagar och helgdagar) mellan 11.30 och 

14.00. De som besvarande enkäten var endast personer som arbetade utan någon ledande 

position eller personalansvar. De svarande fick välja var de ville besvara enkäten för att kunna 

göra det ostört eller där de kände sig bekväma. Somliga personer valde att sitta intill andra då de 

besvarade enkäten, andra att gå iväg till en avskild plats. 

Enkäterna var standardiserade så att alla svarande fick besvara identiska enkäter. Enkäten 

innehöll ett antal bakgrundsfrågor (se bilaga A) för att senare i processen kunna kategorisera de 

svarande i grupper baserat på exempelvis kön, ålder eller antalet år inom organisationen. Detta är 

vad Trost (2001) kallar sakfrågor, och dessa hade fasta svarsalternativ (ex. man, kvinna) eller en 

rad för att besvara frågan i siffror (ex. ålder). Dessa kommer även att fungera som oberoende 

variabler i analysen. Därefter följde fyra frågor med avsikt att kartlägga hur de svarande själva 

upplevde den kompetens de innehar. Dessa ställdes med avsikt att adderas till ett 

kompentensindex. De resterande sju frågorna var ställda så att de svarande skulle uppskatta till 

vilken grad de upplevde att organisationen tillvaratog deras kompetens och talang. Dessutom 

innehöll enkäten en fråga med avsikten att ta reda på väl organisationen hade kännedom om 

medarbetarens kompetens.  

Alla skattningsfrågor innehöll en skala med fyra alternativ, från ”mycket dåligt” till ”mycket bra” 

(eller motsvarande) för respektive fråga. Anledningen till att endast ge den svarande fyra 
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alternativ var att begränsa möjligheten att svara neutralt. Bedömningen gjordes att de frågor som 

ställdes var så pass allmänna att varje person utan problem skulle kunna ta ställning till dessa. 

Detta gjordes också eftersom neutrala svar eller vet inte, i analysen sedan ofta omkodas av 

forskaren och ges innebörd vilken den svarande inte avsett. Om en person inte kunde besvara en 

fråga framgick det i början av enkäten att det stod personen fritt att inte besvara alla frågor.   

De två sista frågorna var av öppen karaktär, och tillät de svarande att med egna ord formulera 

svaren. Trost (2001) varnar för detta eftersom det skapar mer arbete, och dessutom kan innebära 

mycket skiftande svar. Jag valde dock att ta med två frågor av denna karaktär då jag misstänkte att 

de övriga frågorna skulle väcka en del idéer och tankar, som de svarande då skulle ges chansen att 

uttrycka. Dessutom var de frågorna av praktisk karaktär som skulle kunna ligga till grund för 

fortsatt arbete med att utveckla hur de tar tillvara på medarbetarnas kunskaper. 

3.6.2 Analytiska metoder 

I detta avsnitt kommer att innehålla redogörelser för varje steg som tagits i analysen av materialet. En beskrivning 

av de variabler som ingår inleder avsnittet och därefter beskrivs de analytiska metoder som utförts i 

statistikprogrammet IBM SPSS. 

Variabler 

De oberoende variablerna i studien utgörs av de inledande bakgrundsfrågorna: ålder, kön, antal år 

i organisationen, avdelning samt hur många timmar per vecka de svarande arbetar. Dessutom är 

det index, baserat på medarbetarnas svar på de inledande frågorna kring upplevd kompetens en 

oberoende variabel i analysen. Anledningen till den relativt stora mängd bakgrundsvariabler är 

den teoretiska utgångspunkten kring Talent management vilken menar att det antingen är en viss 

grupp av ”high potentials” eller alla medarbetare vars kompetens/talang tas tillvara på. 

Förhoppningen är att synliggöra om en viss grupp medarbetare uppfattar sig som ”high 

potentials” inom denna organisation.  

Inom statistik talas om olika typer av skalor. Kön och avdelning är två bakgrundsvaribler som 

enkäten inleddes med. Dessa variabler är på den så kallade nominalskalenivån, vilket innebär att 

de inte går att rangordna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det ingick även några få 

variabler på kvotskalenivå, lön och år inom organisationen. Dessa variabler har en absolut 

nollpunkt samt lika skalsteg. De flesta frågorna i enkäten var dock av en annan karaktär och 

byggde på ordinal skala. Alltså att de går att rangordna, men stegen mellan dem är inte alltid lika 

(Mycket dåligt, ganska dåligt, ganska bra, mycket bra). Anledningen att detta är relevant att 

redovisa är att det bestämmer möjligheterna för vilka olika statistiska analyser man kan använda 

sig av enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen. Man kan även dela in dessa skalnivåer i 

kvalitativa och kvantitativa skalor där de kvot- och intrervallskala är kvantitativa och ordinal- och 

nominalskalevariabler är kvalitativa. Detta kommer jag att åkerkomma i till i analysen. 

Enkäten avslutades med två frågor där de svarande ombads beskriva med egna ord. Den första 

frågan handlade om vad organisationen gjort för att stötta den svarande till utveckling, och den 

andra handlade om tips till organisationen att utveckla för att förbättra stödet. Utvalda svar från 

dessa frågor kommer att presenteras i resultatavsnittet, i syfte att ge autentiska ord åt de resultat 

som framkommit i analyserna. 
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Analys 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är variansen alltid intressant när det kommer till 

statistik. Variansen syftar till att beskriva hur fördelningen av svaren ser ut; Vilka är de högsta 

värdena i svaren, vilka är centralmåtten och hur ser spridningen ut? För att ta reda på dessa togs 

ett antal värden fram ur den empiri som samlats in. Fördelningen undersöktes också genom att ta 

fram frekvenstabeller där högsta och lägsta värdet blev synligt, samt om fördelningen var normal 

eller tenderade att ”luta” åt något håll. Det vill säga om svaren inte var jämnt fördelade över de 

olika svarsalternativen. Centralmåtten medelvärde och median togs fram liksom spridningsmåttet 

standardavvikelse.  

Alla de frågor som ingick i enkäten kodades om från bokstäver till siffror. Detta innebar att det 

första alternativet i varje fråga fick värde 1 därefter blev varje alternativ tilldelad nästa siffra. För 

fullständigt omkodningsschema, se bilaga B. Variablerna som till en början var ställda som 

ordinalskalevariabler hanterades som intervallskalavariabler i analyserna. Effekten av detta blir 

således att variablerna kan hanteras som kvantitativa, och jämförelser blir möjliga eftersom 

antagandet görs att skalstegen är lika. 

Därefter skapades ett index genom att slå samman de fyra frågor som avser mäta kompetens 

samt talang och därefter dividera den sammanlagda summan med fyra. Att jag valt att dividera 

summan är eftersom detta leder till att skalan på indexen kan relateras till skalan på frågorna som 

ingår i dem. Indexet skapades med avsikt jämföra den samlade bilden av kompetens och talang 

som en oberoende variabel, med tillvaratagandet som den beroende. Det index som syftar till att 

ge en samlad beskrivning av den upplevda kompetensen och talangen hos de svarande visade sig 

inte ha ett Cronbach’s Alfa värde inom de godkända gränserna (.7=>) utan fick värdet .59. 

Eftersom indexet dock endast kommer att ingå i analyser som en oberoende variabel och 

dessutom har sin grund i teoretiska ansatser valdes dock att trots allt använda indexet.  

Korrelationen mellan de frågor som mäter hur organisationen tar tillvara på medarbetarnas 

kompetens/talang var dock inom de godkända gränserna med ett Cronbach’s Alfa på .72. Ett 

godkänt Cronbach´s Alfa innebär att personerna svarat på ungefär samma sätt på de frågor som 

ingår. Om de svarande gett mycket varierande svar på de frågor som sedan ingår som variabler 

ingår i de index som skapats kan den totala poängen vara missvisande.  

Nästa del i analysen hade för avsikt att undersöka vilka faktorer som kan påverka hur väl 

organisationen tillvaratar medarbetarnas kompetens och talang. Tillvägagångssättet som valdes 

för ändamålet var regressionsanalys. I ett första steg testades varje oberoende för sig mot den 

beroende variabeln index över tillvaratagande. Därefter utfördes regressionsanalyser där olika 

oberoende variabler användes för att skapa tre olika modeller. Modell 1 innehåller 

bakgrundsvariablerna ålder, kön, år inom organisationen och antal kontrakterade timmar. Modell 

2 innehöll, utöver de tidigare nämnde bakgrundsvariablerna även det index över kompetens som 

skapats. Den tredje modellen utökades ytterligare, och även variabeln kännedom om 

kompetens/talang inkluderades. Den tredje modellen är avsedd att förklara störst del av 

variansen i den beroende variabeln. Resultatet av regressionsanalyserna presenteras i tabell 3. 
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3.7 Etik 

I denna studie har en förutsättning varit att följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning. 

Skriften God forskningssed (2011) vilken vetenskapsrådet givit ut beskrivs vilka etiska regler 

forskningen har att ta hänsyn till. Utifrån dessa regler inleddes enkäten med en text där de 

svarande informerades om att enkäten var frivillig, att den var anonym samt att materialet skulle 

användas i den examensuppsats jag skrev (se bilaga A). Vetenskapsrådet (2002) har även ställt 

upp fyra olika krav, vilka forskningen skall uppfylla vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att jag 

kortfattat beskrev forskningens syfte samt hur deras svar skulle användas. Samtyckeskravet 

gjordes verkligt genom att de svarande informerades om att enkäten var frivillig samt att de hade 

möjligheten att hoppa över frågor de inte ville svara på. Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet var inte aktuellt i detta fall eftersom inga personuppgifter togs och de 

bakgrundsfrågor som ställdes var inte tillräckliga för att kunna koppa svaret till personen. 

Eftersom jag skrivit mot en organisation kommer dock en del av svaren att, i reviderad form, 

delas med organisationen. Informationen kommer dock aldrig att kunna kopplas till någon av de 

som svarat, utan presenteras som generella synpunkter. Den information som eventuellt delas 

med organisationen är endast sådant som kan påverka de svarandes arbetssituation till det bättre, 

då de i enkäten har haft möjlighet att skriva vad de gärna skulle se förbättras i framtiden.  

3.8 Reliabilitet och validitet 

I denna studie har de frågor som mäter kompetens tagits fram genom att omsorgsfullt studera 

den litteratur och forskning som finns på området. Genomgången av forskningen har haft som 

yttersta syfte att skapa en tydlig och mätbar definition. Det finns emellertid alltid en risk vid 

konstruktioner som dessa att definitionen inte fångar alla aspekter av begreppet och därmed 

påverkar validiteten negativt. Ansträngningar har dock gjorts för att täcka in alla sidor av 

begreppet och förhoppningen är att enkäten också mäter det den är avsedd att göra.  Ett flertal 

personer har dessutom varit inblandade i arbetet med att formulera (och omformulera) de frågor 

som slutgiltigt utgjorde enkäten. Det utfördes även test av enkäten där ett litet antal personer fick 

besvara enkäten sam komma med kommentarer. Anledningen till detta var att ytterligare sträva 

efter att höja enkätens giltighet. Personerna som besvarade enkäten var både medarbetare i 

organisationen samt andra studenter. 

Den enkät som studien bygger på, utgörs till stor del av att de svarande själva uppskattar både sin 

egen kompetens samt hur de upplever att organisationen tar tillvara på denna. Detta ställer höga 

krav på personerna som svarar, då det förutsätter ett stort mått av självinsikt. Att hela enkäten 

bygger på upplevelser hos individer är något som påverkar reliabiliteten negativt. Informationen 

som enkäten bygger på kan aldrig bli objektiva sanningar, utan subjektiva upplevelser. I denna 

studie är dock syftet byggt utifrån medarbetarnas egna uppfattningar och det finns inget annat 

sätt än att fråga de svarande om deras subjektiva åsikter. Det hade varit behjälpligt om det varit 

möjligt att mäta kompetenserna på ett mer objektivt sätt. Att det är subjektiva uppfattningar 

studien bygger på bör därför hållas i minnet under den fortsatta läsningen. 
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4 Resultat 
Resultatet inleds med beskrivningar av den deskriptiva statistisk som framkommit i bearbetningen av den 

insamlade empirin. Därefter kommer resultatet presenteras utifrån de frågeställningar uppsatsen bygger på.  

Frågeställningar för uppsatsen: 

 Upplever medarbetarna inom den undersökta organisationen att deras kompetens tas 

tillvara på? 

 Finns det särskilda faktorer som påverkar i vilken utsträckning medarbetarna upplever att 

deras kompetens/talang tas tillvara på? 

 Finns det någon skillnad i vilka medarbetares kompetenser som inom den undersökta 

organisationen tas tillvara på i de två verksamheterna? 

 

4.1 Beskrivning av materialet 

I avsnittet kommer de viktigaste central- samt spridningsmåtten att presenteras för de oberoende – och beroende 
variabler som ingår i de analyser som genomförts. Alla medelvärden, medianer samt standardavvikelser kommer 
inte att presenteras i avsnittet, utan läsaren hänvisas till Bilaga C där samtliga värden finns att tillgå. Avsnittet 
inleds med en beskrivning av antal svarande i förhållande till undersökt population.   

Tabell 4.1 Tabell över totalt antal svarande samt undersökt population 

 n Verksamhetspopulation 

Verksamhet 1 74 268 

Verksamhet 2 70 320 

 

I tabellen går att utläsa att en stor del av den totala populationen deltagit i studien. I verksamhet 2 

är det ett marginellt lägre antal svarande i förhållande till populationen. 

 

Medelåldern för de svarande är 30.308. Frågan om vilken utbildning de svarande hade är 

snedfördelad då en majoritet hade gymnasium som sin högsta utbildning, vilket gav ett 

medelvärde på 2.35 och median på 2. Det index som skapades för kompetens visar ett 

medelvärde på 3.423. Av de svarande var 97 kvinnor och 47 män. Resterande värden står att 

finna i Bilaga C. 
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Figur 4.1 Fördelning av den beroende variabeln tillvaratagande av kompetens och talang 

 
Histogrammet visar spridningen av det index som består av frågorna som presenterades under 

rubrik 3.1.2. Av histogrammet går att utläsa medelvärdet 2.86, standaravvikelsen .474 och 

medianen 3. Dessa värden, tillsammans med kurvan, i histogrammet säger oss att det är en 

relativt jämn fördelning av resultatet, där en stor del av de svarande har värden nära medelvärdet.  

 

 

Figur 4.2 Histogram över medarbetarnas upplevda kompetens 

 
 

Medelvärdet för det kompetens- och talangindex histogrammet visar är 3.423, medianen 3.5 och 

standardavvikelsen .377. Indexet kan anta värden mellan 1 och 4, vilket visar att spridningen är 

snett fördelad åt höger, vilket medelvärdet och medianen visar. 

Vanligt förekommande svar på de frågor där de svarande ombads att beskriva med egna ord. Det 

var dels frågan om hur organisationen stöttat den svarande samt vad som kunde bli bättre i 

organisationen i framtiden. Vanligt förekommande var svar där beskrivningar av delaktighet och 

lyhördhet från organisationen ”Jag upplever att (organisationen) är lyhört för mina idéer”. 
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Dessutom var det många som uppgav att de genomgått den speciella utbildningen för personer 

med en strävan att ta sig an högre positioner organisationen har.  

4.2 Generell upplevelse av tillvaratagandet av kompetens och talang 

Tabell 4.2 Medelvärde för upplevt tillvaratagande av kompetens och talang 

 

 

Tabell 2 visar att skillnaden i medelvärde är ytterst liten mellan de två verksamheterna. 

Standardavvikelsen visar att verksamhet 2 har en marginellt större spridning av svaren. 

4.3 Olika faktorers påverkan på tillvaratagande av kompetens och talang 

Avsnittet kommer inledas med en beskrivning av de regressionsanalyser som utförts för att ta reda på hur olika 
faktorer påverkar tillvaratagandet av kompetens och talang. Därefter kommer ett urval av de vanligast 
förekommande textsvaren att presenteras. 

4.3.1 Analys av datamaterial 
Tabell 4.3 Medelvärde för hur olika faktorer påverkar hur medarbetarna upplever att deras kompetens och talang 

tas tillvara på 

Variabel Råeffekt Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Ålder -.008* -.003 -.002 .001 .002 

Kön -.027 -.024 .014 .083 .076 

Utbildning .001 .037 -.001 -.011 -.024 

År inom organisationen -.016* -.017 -.019 -.022* -.020* 

Arbetstimmar per vecka .34 .069* .044 .014 .016 

Kompetens .463***  .455*** .324** .265* 

Kännedom om 

kompetens/talang 

.418***   .371*** .354*** 

Avsikt att utvecklas .329***    .130 

Justerad R2  .044 .172*** .384*** .384*** 

n  120 121 121 120 

*p= <.005 

**p = .001 

***p= <.0005 

 

Råeffekt 

I tabell 3 går att utläsa hur de olika oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln 

tillvaratagande av kompetens och talang. Den första kolumnen visar hur mycket varje oberoende 

variabel påverkar den beroende variabeln då de testas var för sig. Ålder påverkar tillvaratagandet 

svagt negativt, vilket betyder att ju yngre man är desto mer upplever man att organisationen tar 

tillvara på kompetensen. Kön påverkar ytterst lite, och denna påverkan är inte statistisk 

signifikant. Arbetstimmar per vecka har en marginell påverkan på tillvaratagande men detta 

resultat är inte heller signifikant. Resultatet visar också att ju fler år man arbetat inom 

organisationen desto sämre anser man att organisationen tar tillvara på den kompetens de 

Verksamhet Medelvärde Median Standardavvikelse 

Verksamhet 1 2,890 3 .445 

Verksamhet 2 2,829 3 .507 
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svarande besitter. De tre variabler som både är signifikanta samt verkar ha störst påverkan är de 

svarandes upplevda kompetens, hur väl man upplever att organisationen känner till ens 

kompetens samt om de svarande har avsikt att utvecklas inom organisationen. De tre variablerna 

är positiva, vilket innebär att ju mer kompetens eller kännedom om kompetens som de svarande 

upplever desto mer anser man att organisationen tar tillvara på dessa. Dessutom innebär det att 

svarande som har för avsikt att utvecklas i högre grad upplever att organisationen tillvaratar deras 

kompetens. 

 

Modell 1 

I modell 1 har en regressionsanalys gjorts där avsikten är att undersöka hur stor del av variansen 

alla bakgrundsvariabler tillsammans förklarar. I tabellen kan vi se att den förklarar cirka 4.4% av 

den totala variansen, detta värde är dock inte signifikant. Ålder, kön samt utbildning påverkar 

tillvaratagandet negativt, tendensen är dock mycket svag, och resultatet inte signifikant. Antal 

arbetstimmar per vecka visar sig i modellen vara det resultat som är signifikant (på 5% nivån) och 

pekar på ett marginellt samband där ju högre antal timmar per vecka på kontrakt ger en högre 

upplevelse av att kompetensen blir tillvaratagen. 

 

Modell 2 

Den andra modellen innehåller de tidigare inkluderade variablerna samt variabeln kompetens. Nu 

visar det sig att variablerna förklarar 17.2% av den totala variansen. Precis som i den tidigare 

modellen påverkar bakgrundsvariablerna marginellt den beroende variabeln. Den variabel som 

dock visar sig ha betydelse är den upplevda kompetensen. Variabeln påverkar tillvaratagandet 

signifikant positivt med .455. Detta innebär att ju mer kompetens de svarande anser sig besitta 

desto bättre upplever man att organisationen tar tillvara på den. 

 

Modell 3 

Den tredje modellen är den modell som bäst förklarar variansen tillsammans med modell 4, med 

38.4%. Liksom tidigare är det endast ett fåtal variabler vars förklaring av variansen är signifikant. 

Här går att utläsa att ju fler år man arbetat inom organisationen desto mindre anser man att den 

kompetens man besitter blir tillvaratagen. Dessutom visar resultatet att kännedom om kompetens 

samt hur stor kompetens man anser sig ha båda signifikant påverkar den beroende variabeln.  

 

Modell 4 

Den fjärde modellen förklarar en lika stor del av spridningen i materialet som modell 3, trots att 

en variabel har adderats. Den variabel som inkluderats är frågan om de svarande har för avsikt att 

utvecklas inom organisationen eller ej. Ett negativt värde betyder här att om du vill utvecklas 

inom organisationen upplever du ett större tillvaratagande från organisationen. Övriga variabler 

påverkar den beroende variabeln på samma sätt i denna analys som i modell nummer 3. 

 

4.3.2 Textsvar 
Hur mycket kompetens de svarande besitter påverkar graden av tillvaratagande enligt resultatet. I 

de skrivna svaren går det att finna exempel på detta. Det vanligast förekommande är den stora 

andel svarande som skriver att de deltagit i programmet för att utvecklas mot högre positioner, 

vilket tio personer gjorde, dessutom var det fler som skrev att de planerar att söka eller har sökt. 
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Flera har också kommenterat hur organisationen haft kännedom om kompetens och skriver 

exempelvis ”..låtit mig ta del av projekt – arbeten, även de jag inte sökt” och ”får stor respekt för 

min erfarenhet”. Det går även att finna en mängd exempel på svar där avsikten att utvecklas 

uttrycks som en faktor som gett de svarande möjlighet till utveckling, ”Idag är jag påväg mot 

något jag velat under en längre tid, och jag känner att jag får bra stöd från min chef i detta.  

 

4.4 Skillnader i tillvaratagandet av kompetens och talang i de två 

verksamheterna 

Tabell 4.4 Medelvärde för hur olika grupper i verksamhet 1 upplever att deras kompetens tas tillvara på 

Variabel Verksamhet 1 Verksamhet 2 

Ålder -.009 .008 

Kön .113 .089 

Utbildning -.191 .144 

År inom organisationen -.005 -.029 

Arbetstimmar per vecka -.038 .035 

Kompetens .208 .348* 

Kännedom om kompetens .314*** .421*** 

Avsikt att utvecklas -.223* .003 

Justerad R2 .376*** .420*** 

n 70 58 

*p= <.005 

**p = .001 

***p= <.0005 

 

4.4.1 Verksamhet 1 
I tabell 4.4 presenteras i hur hög grad de olika oberoende variablerna påverkar den beroende 

variabeln tillvaratagande av kompetens och talang. I verksamhet 1 påverkar ålder, utbildning, år 

inom organisationen och arbetstimmar per vecka tillvaratagandet negativt. Detta innebär att ju 

äldre man är, desto högre utbildning man har och så vidare, desto sämre upplever man att 

organisationen är på att ta tillvara på den kompetens man besitter. Kön påverkar i verksamhet 1 

tillvaratagandet positivt. Detta innebär att om den svarande är man, upplevs det att 

organisationen bättre tar tillvara på kompetensen. Det går dock inte att dra några slutsatser 

utifrån dessa samband då de inte är statistiskt signifikanta. I verksamhet 1 går det att utläsa av 

tabellen att hur stor kännedom organisationen har om de svarandes kompetens desto bättre tar 

de tillvara på denna. Dessutom visar resultatet att om de svarande har för avsikt att utvecklas 

inom organisationen kommer detta att påverka hur väl man upplever att organisationen tillvaratar 

den kompetens man besitter. De två sist nämnda variablerna är dessutom statistiskt signifikanta. 

4.4.2 Verksamhet 2 
Verksamhet 2 delar många resultat med verksamhet 1. I dem båda går att utläsa att många av de 

oberoende variablerna inte påverkar den beroende variabeln med signifikanta värden. De värden 

som dock är signifikanta är påverkan från de svarandes upplevda kompetens i verksamhet 2. 

Resultatet innebär att den graden av kompetens som de svarande upplever påverkar hur väl 
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organisationen tar tillvara på den kompetensen. Även hur väl organisationen har kännedom om 

de svarandes kompetens påverkar hur organisationen tar tillvara på denna. För verksamhet 2 är 

inte avsikten att utvecklas en variabel som signifikant påverkar den beroende variabeln.  

4.4.3 Textsvar 
Det faktum att kännedom om kompetens påverkar i hur hög grad kompetens och talang tas 

tillvara på i de båda verksamheterna finns det även tydliga spår av i de skrivna textsvaren där en 

stor mängd personer uppger att de genomgått den utbildning som syftar till att ge medarbetarna 

en högre position efteråt. 

I verksamhet 1 har avsikten att utvecklas påverkan på i hur hög grad organisationen tar tillvara på 
kompetens och talang. Detta samband illustreras av att de svarande skrivit att de fått byta 
avdelningar samt haft chansen att de fått ”nya tjänster med mer ansvar”.  Tydligt var även i de 
skrivna svaren att många inom verksamhet 2 känner ett stort stöd från cheferna: ”jag har närmsta 
chefer som lyssnar aktivt och vill att jag ska utvecklas som person och medarbetare” samt ”Idag 
är jag på väg mot något jag velat under en längre tid, och jag känner att jag får bra stöd från min 
chef i detta”. Tydligt blir dock också att stödet är oerhört varierande, ”Olika från chef till chef, 
hur man stöttar”.  

4.5 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att medarbetare i de båda verksamheterna upplever att deras 

kompetens och talang tas tillvara på i relativt hög grad. Medarbetarna i verksamhet 1 upplever att 

kompetensen och talangen tillvaratas marginellt bättre.  

Det finns små skillnader i empirin vad gäller hur medarbetarna upplever att deras kompetens tas 

tillvara på. Ju mer kompetens och talang de svarande upplever att de besitter desto bättre tycker 

de att organisationen tillvaratar deras kompetens. Ett annat statistiskt signifikant resultat är att ju 

bättre kännedom de svarande anser att organisationen har om deras kompetens och talang, desto 

bättre upplever de att den blir tillvaratagen. Dessutom visar resultatet att personer som har för 

avsikt att utvecklas inom organisationen också upplever att deras kompetens tas bättre tillvara. 

Resultatet visar även att det endast finns marginella skillnader mellan vilka faktorer som påverkar 

hur väl de svarande känner att deras talang och kompetens tas tillvara på i de två verksamheterna. 

Kännedom om kompetens och talang är den faktor som påverkar i högsta grad i de båda 

verksamheterna, medan avsikten att utvecklas endast påverkar hur organisationen tillvaratar 

kompetens och talang i verksamhet 1. I verksamhet 2 är det istället hur stor kompetens de 

svarande upplever att de har som påverkar i vilken grad de upplever att organisationen tar tillvara 

på den kompetens och talang de besitter. 
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5 Diskussion 
Avsnittet diskussion kommer inleds med en diskussion av den teori som används i förhållande till det resultat 
studien kommit fram till. Avsnittet inleds med en kritisk diskussion kring den teori som valts.  Metoden 
diskuteras sedan, samt vilka eventuella felkällor metoden gett upphov till, varpå förslag till vidare forskning följer. 

5.1 Diskussion av teori 

Talent management saknar en stor empirisk grund menar Collings och Mellahi (2009) vilket också 

Garrow och Hirsh (2008) håller med om detta påstående då endast en tredjedel av de artiklar de 

studerade på ämnet stod på empirisk grund. Brist på empiri kan inom vetenskapen vara en möjlig 

felkälla då påståenden inte vilar på slutsatser undersökta i ”verkligheten”. Jag efterfrågar mer 

empiri på ämnet, det är dock inte befogat att bortse från Talent management på grund av detta. 

Talent management är en stor trend inom personalarbete idag, och alla studier som syftar till att 

undersöka fenomenet och hur det fungerar anser jag bidrar till att utveckla begreppet. Min 

förhoppning är att forskare framöver ska använda en mer empiriskt undersökande metod för att 

fortsätta att utveckla begreppet. 

Ett annat problem vid försök att definiera begreppet Talent management är att sätta ord på vilka 

som anses besitta talangen. Om det är hela arbetskraften som ska utvecklas, undrar Garrow och 

Hirsh (2008) varför det talas om talang och inte bara om att medarbetarna ska ges chansen att 

utvecklas. Den undersökta organisationen använder sig av ordet talang för att märka ut 

människors olika fallenhet och personlighet. En möjlig förklaring är alltså att ordet talang 

används för att förstärka aspekterna av att utveckla medarbetarna på grund av deras personlighet. 

Denna slutsats är också delvis en av utgångspunkterna för studien, där de personliga 

egenskaperna har fått representera talang i det index som skapats. Jag ser dock nackdelar med 

definitionen av talang, då den upplevs som oerhört subjektiv och svår att mäta. Min förhoppning 

är dock att det försök till mätbar definition som gjorts i denna studie, ska vara så nära de 

egenskaper och personliga förutsättningar som talang innebär för teorin i allmänhet, men 

organisationen i synnerhet. 

Eftersom Lewis och Heckman (2006) menar att det specifika med Talent management är att det 

sker i hela organisationen är enkäten inte formulerad så att någon särskild tillvaratar kompetensen 

och talangen. Frågorna refererar istället till organisationen. Detta kan ses som ett problem då de 

svarande har svårt att veta vem enkäten syftar på. Anledningen till beslutet att inte definiera vem, 

är att det inte enligt Lewis och Heckman inte går att peka ut en person, eller en funktion som 

ansvara för dessa frågor, utan detta sker överallt inom organisationen. Hade varje fråga delats 

upp, och frågat om närmsta chefen tillvaratar erfarenheter, om personalavdelningen tillvaratar 

erfarenheter och om andra funktioner inom organisationen tillvaratar erfarenheter hade enkäten 

blivit orimligt lång och invecklad.  

5.2 Resultat i förhållande till teori 
Teorin om Talent management menar att det finns två sätt att se på hur begreppet används. 

Somliga forskare menar att det är en liten del av den personal som finns att tillgå som är den mest 

betydelsefulla för organisationen (Lewis & Heckman, 2006; Thunnissen, Boselie & Fruytier, 2013; 

Garrow och Hirsh 2008). Dessa extra talangfulla personer är också de vilka organisationen ser 

som talanger och på olika sätt vill stötta till högre positioner eller andra uppgifter genom olika 

typer av pooler eller program. I denna studie har dock utgångspunkt tagits i Wikström och Martin 
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(2012) samt organisationens egen syn där varje medarbetare ses som talanger. Enkäten är också 

utformad utifrån denna syn. 

5.2.1 Generell upplevelse av tillvaratagandet av kompetens och talang 
Resultatet visar att det finns ytterst små skillnader i hur väl de olika verksamheterna tar tillvara på 

medarbetarnas kompetens och talang. De medelvärden som presenteras tillsammans med median 

samt standardavvikelse visar på mycket liknande resultat i de två verksamheterna, vilket än mer 

tyder på att de är mycket lika i sin förmåga att ta tillvara på kompetens. Den skillnad som dock 

existerar är allt för liten för att dra slutsatser kring. 

Resultatet kan tolkas som att det finns en likhet de två verksamheterna emellan, där arbetet med 

att tillvarata kompetens och talang är lika framgångsrikt i de båda verksamheterna. Detta kan 

eventuellt bero på att organisationen använder sig av samma interna dokument och 

tillvägagångssätt för att arbeta med dessa frågor. Wikström och Martin (2010) menar att Talent 

management syftar till att ta vara på talanger på ett strukturerat sätt. En möjlig förklaring till 

resultatet kan vara just detta, att organisationen hanterar dessa frågor på ett strukturerat sätt, 

vilket leder till dessa liknande resultat i de två verksamheterna. 

5.2.2 Olika faktorers påverkan på tillvaratagande av kompetens och talang 
I resultat går att utläsa att det finns ett fåtal faktorer som har effekt på i vilken utsträckning 

organisationen tar tillvara på den kompetens de anställda innehar. Dessa faktorer är hur hög 

kännedom de svarande anser att organisationen har om deras kompetens samt hur mycket 

kompetens de upplever att de besitter. Min slutsats blir att organisationen lyckas väl med att 

tillvarata alla medarbetares kompetenser men att det trots detta finns faktorer som påverkar hur 

väl de lyckas. Kanske innehar organisationen det ”mindset” som Lewis och Heckman (2006) talar 

om. Organisationen behöver dock få bättre kännedom om varje medarbetares kompetens för att 

göra detta ännu bättre. I resultatet finns en antydan om att de svarande vars kompetenser 

organisationen har bra kännedom om i högre grad upplever att deras kompetenser blir 

tillvaratagna. 

Att det finns en tendens där personer som upplever en högre kompetens också menar att den tas 

tillvara på i högre grad går i linje med de teorier som menar att ett visst antal personer väljs ut, 

som personer med hög potential (Garrow och Hirsh, 2008). I denna studie verkar personer med 

upplevd hög kompetens vara de som organisationen i högre grad tar tillvara på. Men om dessa 

kan ses som denna organisations ”high potentials” är svårt att säga. Jag anser att påverkan från 

denna faktor skulle vara än högre för att kunna pekas ut som de personer vars kompetens och 

talang organisationen prioriterar. Dock finns det en mängd personer som i de skrivna svaren 

uppgett att de tagit del i det program för ”talet pools” som organisationen har. Kan dessa 

personer också vara de medarbetare som anser sig besitta hög kompetens? Det går dock inte att 

dra några slutsatser utifrån detta då undersökningen inte visar hur många som deltagit i den 

ledarskapsinriktade utbildningen, eftersom frågan aldrig ställdes i enkäten, utan somliga 

svaranden endast valt att ange detta i de fria textsvaren.  

Driesa, Van Ackerb, Verbruggena (2012) menar även att de personer som anses ha mer potential 

också är de som känner mest stöd. En förklaring av resultatet från denna studie är att de med hög 

kompetens är de organisationen ser som personer med hög potential, och i och med detta känner 

de också ett större stöd. 
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5.2.3 Skillnader i tillvaratagandet av kompetens och talang de två verksamheterna 
Resultaten visar att det är framförallt en faktor som uppenbarar sig som har stor påverkan på hur 

väl kompetensen tillvaratas. Ju bättre kännedom de svarande upplever att organisationen har om 

deras kompetens, desto bättre blir den också tillvaratagen. I verksamhet 2 finns också ett annat 

signifikant resultat, som visar att om de svarande har avsikt att utvecklas inom organisationen, 

kommer detta att påverka hur väl de upplever att organisationen tar tillvara på den kompetens de 

anser sig ha. Eftersom Talent management ofta handlar om att finna personer som vill utvecklas 

och sedan investera tid och utbildningar i dessa personer är detta resultat inte oväntat. Snarare 

anser jag att det är överraskande att resultatet endast återfinns i den ena organisationen(Garrow 

och Hirsh, 2008) . Slutsatsen av detta skulle kunna vara att man i verksamhet 1 är något bättre på 

att uppmuntra och tillvarata alla medarbetare, medan verksamhet 2 innehar fler sidor av den typ 

av Talent management där det framförallt handlar om att hitta personer vars syfte är att utvecklas 

till att anta högre positioner. Uppmuntran är just den faktorn som enligt Horvathova (2009) 

bidrar till att behålla den talangfulla personalen. Flera svarande i verksamhet 2 vittnar också om 

denna uppmuntran i svar som ” jag har närmsta chefer som lyssnar aktivt och vill att jag ska 

utvecklas som person och medarbetare” och ”Idag är jag på väg mot något jag velat under en 

längre tid, och jag känner att jag får bra stöd från min chef i detta.” 

Lewis och Heckman (2006) talar även om att arbetet ska ske genomgående i hela organisationen, 

det innebär att cheferna även har ett ansvar för utvecklingen, trots att personalfrågor traditionellt 

hanteras av personalavdelningen. Wikström och Martin (2010) menar att ledarskap har stor 

betydelse för utvecklandet av talang, och en förklaring till de olika faktorernas inverkan kan vara 

att ledarskapet varierar i de två verksamheterna och att olika faktorer därför värderas marginellt 

olika. Det är också något man kan se i textsvaren där många nämnt dels den närmsta chefen, men 

även det program för ”high potentials” som finns. Att utvecklingen sker i båda dessa 

sammanhang ser jag som att Talent management faktiskt finns i många delar av organisationen 

som Lewis och Heckman menar att den idag gör. 

5.1.4 Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur väl en stor organisation tar tillvara på medarbetarnas 

kompetenser och talang enligt dem själva. Organisationen i denna studie tycks, enligt de svarande, 

på ett framgångsrikt sätt tillvarata de svarande medarbetarnas kompetens och talang. Av empirin 

kan även slutsatsen dras att organisationen lyckas med att se varje medarbetare som talanger i 

relativt stor utsträckning. Det finns dock förbättringsområden. Organisationen skulle kunna bli 

bättre på att skapa kännedom om varje medarbetares kompetens och talang samt utveckla dessa. 

Dessutom skulle organisationen kunna lägga än mer vikt vid att tillvarata de kompetenser som 

personer som upplever att de innehar en mindre mängd kompetens faktiskt ändå besitter. 

5.2 Resultat i förhållande till metod 
I detta avsnitt kommer metoden att diskuteras i ljuset av den valda metoden. Varje steg i metoden kommer att 

reflekteras kring. Avsnittet inleds med en diskussion kring den valda organisationen och åtföljs sedan av 

diskussioner om enkäten, samt alla ytterligare steg i processen. 
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5.2.1 Organisationen 

Att jag har en anställning inom organisationen kan ses som en anledning att ifrågasätta studiens 

giltighet, då jag i någon mån står i ett beroendeförhållande till organisationen. Att tilläggas är 

också att den undersökta organisationen är mycket stor, och min anställning får därmed också en 

mindre betydelse. För att motverka eventuella effekter av detta är enkäter det bästa alternativet då 

alla svarande är helt anonyma och den information som enkäten ger inte är tillräckligt utförliga 

för att jag ska kunna koppla svaren till personerna som arbetar inom organisationen. Dessutom är 

det en fördel att organisationen aldrig namnges då det jag skriver kan förbli neutralt för 

organisationen jag undersökt. Den situation där jag anser att min ställning gentemot 

organisationen skulle bli problematisk, skulle vara i det fall undersökningen gjorde på icke 

veteskapliga grunder. Problemet skulle då vara att jag skulle ses som en oseriös person, vilket 

antagligen skulle påverka min anställning. Min undersökning har dock genomförts med största 

möjliga noggrannhet och alla försök har gjorts för att göra en bra undersökning med 

vetenskapliga metoder. Som jag ser det är min anställning endast ett sätt att få tillgång till ett 

intressant undersökningsobjekt, samt ett ytterligare incitament att göra en vetenskapligt präglad 

undersökning som kan komma många till gagn. En faktor som dessutom är viktig att tillägga är 

att min anställning inom organisationen har gett mig kunskaper om organisationen vilka lett fram 

till en intressant undersökning. Utan de förkunskaper jag besitter hade antagligen inte 

undersökningen sett ut som den nu gör. 

5.2.2 Enkäten 

Enkätundersökningar kan utföras på många sätt. I denna undersökning valdes att enkäterna 

skulle delas ut av mig personligen. Anledningen till detta är att jag ville ha möjligheten att påverka 

hur många som besvarade enkäten. Om den hade lagts fram på en synlig plats för frivilliga att 

besvara den är jag övertygad om att antalet svarande hade varit avsevärt lägre. Med denna metod 

hade jag möjlighet att visa vem som stod bakom enkäten, besvara eventuella funderingar om 

syfte, användning och andra frågor som kunde uppkomma. Jag erfarande också att detta skedde, 

då många blev nyfikna på enkäten och det arbete jag genomförde. Att sprida enkäten elektroniskt 

hade också varit ett alternativ, dock skulle detta medföra att personerna i ett första steg skulle fått 

anmäla intresse, och i ett andra besvara enkäten via e-post. Även detta sätt skulle enligt min 

bedömning leda till långt färre svar, då vi alla vet hur inkorgen för e-post tenderar att fyllas på, 

och hur lite uppmärksamhet e-post ofta får. Med det metodval jag använde infann sig en större 

känsla av kontroll och påverkan vad det gäller att få svar på enkäten. 

Eftersom de svarande befann sig i lunchrummet var det ett antal som besvarade enkäten intill 

varandra. Dessutom valde ett litet antal att kort diskutera det som stod i enkäten. Kan detta ha 

påverkat resultatet? Det finns självklart en risk att respondenterna kan ha påverkat varandra. Ett 

fåtal av frågorna kan anses till viss grad vara känsliga att besvara inför en annan. Exempelvis kan 

det vara svårt att välja alternativ som visar att man anser sig ha hög kompetens. Detta är något jag 

haft i bakhuvudet under arbetet med resultaten. För att motverka effekter av det här slaget var jag 

noga med att tala om för de svarande att de inte behövde göra den direkt, utan kunde äta klart 

och därefter bli tilldelad en enkät för att sedan göra den på en avskild plats. Ofta var det även så 

att alla kring bordet de satt besvarade enkäten samtidigt, och var därför upptagna med sin egen, 

och brydde sig inte om varandras. 
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5.2.3 Bearbetning av data 
En eventuell felkälla kan vara det faktum att variablerna som ingår i det kompetensindex som 

skapades inte korrelerade tillräckligt för att uppnå ett godkänt Cronbach´s Alfa värde. Det finns 

dock anledningar att ha överseende med detta värde av två anledningar, det faktum att frågorna 

som ingår är ett resultat av gedigen genomgång av tidigare forskning och litteratur är en, 

dessutom används indexet som en oberoende variabel, och därför ställs inte samma krav på 

korrelation som när det används i analyser som beroende variabel. Den variabel som inte 

korrelerade i samma utsträckning och därmed ”förstörde” det index jag ville skapa var hur de 

svarande upplever att de hanterar nya situationer. Detta diskuteras i den avslutande delen där 

förslag till vidare forskning framförs. 

I studien finns ett internt bortfall som med största sannolikhet har mycket enkla förklaringar. I 

enkäten fanns endast fyra svarsalternativ, vilket innebar att de svarande tvingades att ta ställning. 

De som verkligen inte kunde besvara frågan har antagligen hoppat över dessa. Resultatet blir då 

att ett litet internt bortfall uppstår. Vid konstruerandet av enkäten var detta ett noga övervägt och 

medvetet beslut. De personer som av ren slentrian annars valt ett neutralt alternativ tvingats 

tänka efter och ta ställning i enkäter med den konstruktion som denna studie bygger på. Forskare 

som valt att använda sig av alternativ som vet ej kan koda om dessa till ett svar man anser vara 

passande, eller ett medelvärde vilket inte är något jag önskade göra. En nackdel med att endast de 

svarande fyra alternativ är att de känner sig tvingade att svara, trots att de inte vet. Om sådana 

situationer uppstått är det naturligtvis olyckligt, och inte bra för studiens giltighet. Min 

förhoppning är dock att varje person ska ha läst den inledande texten som förklarar att de har 

möjlighet att hoppa över frågor de inte kan eller vill besvara. En annan förklaring till bortfallet 

kan vara att de svarande av misstag hoppat över någon fråga eftersom de haft bråttom eller varit 

ouppmärksamma. 

Enkäten innehöll till största del frågor av skattningskaraktär, där merparten av dessa används vid 

skapandet av oberoende och beroende variabler. En fråga är dock utesluten, vilket är följdfrågan 

till frågan om den svarande medarbetaren vill utvecklas inom organisationen (se bilaga A). Frågan 

är ställd till de personer som vill utvecklas och har för avsikt att mäta hur bra stöd den svarande 

anser sig få i denna utveckling. Frågan upplevdes som relevant vid konstruerandet av enkäten då 

detta organisationens stöttning var är i centrum. I analysen visade sig dock frågan vara svår att 

omsätta i en mätbar variabel då den inte berör alla svaranden, utan endast de med avsikt att 

utvecklas. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på medarbetarnas egna upplevelser av deras kompetens och talang 

och tillvaratagandet från organisationen. Det vore dock mycket lärorikt och intressant att utöver 

en enkät med skattningsfrågor korrelera resultatet med exempelvis ett IQ-test. Detta skulle ge en 

större förståelse för eventuella skillnader i tillvaratagande. Dessutom hade det funnits stora 

vinster i att göra separata test för faktorer som i denna enkät endast utgjorde en fråga. Hur de 

svarande hanterar nya situationer har visat sig vara den del av kompetens begreppet som 

korrelerade minst med de övriga. Skulle faktorn korrelerat bättre om test gjorts av denna 

förmåga, i stället för självskattningar? En reflektion kan vara att den enskilda individen har 

svårigheter med att sanningsenlig bedöma denna förmåga.  
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Om undersökningen skulle göras om, men endast små förändringar, skulle jag gärna se att de 

svarande även fick frågan om de deltagit i den utbildning organisationen har för de personer vars 

potentialer organisationen särskilt värdesätter. I resultatet av denna studie går det att ana ett 

samband mellan personer vilka skattar sin kompetens som hög samt deltagandet i den utbildning 

som organisationen erbjuder. Dock går dessa resultat inte att använda då de svarande aldrig 

ombeddes uppge om de deltagit i utbildningen, utan då ett fåtal i en fråga med fritt svar uppgett 

detta. 

Medarbetaren i den undersökta organisationen besitter tveklöst mycket kompetens och talang, 

men det vore än mer intressant att titta på än mer kunskapsintensiva positioner. Att exempelvis 

göra en jämförelse av hur cheferna upplever sin kompetens och talang med hur medarbetarna 

utan ledande positioner gör det vore en intressant fortsättning.  

Även om resultatet av denna studie visat att det finns faktorer som påverkar hur organisationen 

tar tillvara på kompetens och talang, tror jag att skillnaderna funna här är små i jämförelse. Efter 

att ha summerat denna undersökning väcks ett intresse hos mig att göra om samma undersökning 

men i ett helt annat företag. Genom att göra det skulle resultatet av denna studie kunna ställas 

mot resultatet från en annan organisation. Än intressantare skulle det bli om den andra 

organisationen inte hade utpräglade målsättningar om att se alla som talanger. På det sättet skulle 

det bli möjligt att utvärdera om de interna direktiven och målen ger verkliga resultat. 
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Bilaga A 

Hur tycker du att ORGANISATIONEN tar tillvara på din kompetens? – en enkätstudie 

Denna enkät kommer att vara underlag till min C-uppsats i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv vid 
Uppsala universitet. Dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt och dina svar kommer inte att kunna kopplas till 
dig. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har möjlighet att hoppa över frågor du inte vill svara på. 

Enkäten innehåller frågor om din kompetens samt hur du tycker att ORGANISATIONEN tar tillvara på denna. 

Tack för din medverkan! 

Amanda Gölles 

Svara på respektive fråga genom att antingen skriva på den angivna raden eller ringa in det alternativ som passar bäst in 
på dig. 

Ålder: ________ 

Kön:   

Kvinna  Man 

Vilken är den högsta utbildning du genomgått eller nu genomför: 

Grundskola  Gymnasium  Högskola  

Antal år du arbetat på ORGANISATIONEN: ____________ 

Var arbetar du främst? 

Område 1  Område 2  Område 3  Område 4 

Annat, nämligen:______________________________ 

Hur många timmar (h) per vecka har du på kontrakt idag? 

Vid behov 1-9h 10-19h 20-29h 30-40h 

  

Ringa in det alternativ du tycker passar bäst in på dig. 

1. Hur viktiga tycker du att dina erfarenheter inom ORGANISATIONEN är för ditt arbete idag? 

Inte viktiga  Ganska oviktiga Ganska viktiga  Mycket viktiga 

2. Hur viktiga tycker du att dina personliga egenskaper är för att utföra arbetet på ett bra sätt? 

Inte viktiga  Ganska oviktiga Ganska viktiga  Mycket viktiga   

3. Hur bra tycker du att du hanterar nya situationer i arbetet? 

Mycket dåligt  Ganska dåligt  Ganska bra  Mycket bra 

4. Hur engagerad är du i ditt arbete? 

 Helt oengagerad  Ganska oengagerad Ganska engagerad Mycket engagerad 
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5. Hur bra kännedom tycker du att ORGANISATIONEN har om dina egenskaper, kunskaper och 
erfarenheter som kan vara användbara i ditt nuvarande arbete eller i framtida positioner inom 
organisationen? 

Mycket dålig  Ganska dålig  Ganska bra  Mycket bra 

6. Hur bra tycker du att ORGANISATIONEN är på att ta tillvara på dina arbetserfarenheter inom 
organisationen? 

Mycket dåliga  Ganska dåliga  Ganska bra  Mycket bra 

7. Hur bra tycker du att ORGANISATIONEN är på att ta tillvara på dina personliga 
egenskaper/intressen? 

Mycket dåliga  Ganska dåliga  Ganska bra  Mycket bra 

8. Hur bra tycker du att ORGANISATIONEN är på att ta tillvara på tidigare erfarenheter från 
anställningar utanför ORGANISATIONEN? 

Mycket dåliga  Ganska dåliga  Ganska bra  Mycket bra 

9. Hur bra tycker du att ORGANISATIONEN är på att ta tillvara på dina idéer och tankar om det 
dagliga arbetet? 

Mycket dåliga  Ganska dåliga  Ganska bra  Mycket bra 

10. Har du för avsikt att utvecklas inom ORGANISATIONEN? (Sträva efter högre positioner/andra 
arbetsuppgifter) 

Ja Nej 

10a. Om ja, hur bra tycker du att ORGANISATIONEN stöttar dig i denna strävan? 

Mycket dåligt  Ganska dåligt  Ganska bra  Mycket bra 
   

11. Har du några egna exempel på hur ORGANISATIONEN har uppmärksammat din kompetens 
och stöttat dig till att utvecklas inom företaget? (ex. gjort planer, aspirantutbildningen, tagit till sig 
dina idéer) 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
12. Hur skulle du önska att ORGANISATIONEN stöttade dig till att utvecklas i din nuvarande 
position eller till att utvecklas inom organisationen? (ex. utbildningar, möten, beröm) 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



 

Bilaga B 

Omkodningsschema 

Oberoende variabler 
Ålder 
18 → 
99 = Bortfall 
 
Kön 
1 = kvinna 
2 = man 
 
Högsta utbildning 
1 = Grundskola 
2 = Gymnasium 
3 = Högskola 
 
År inom organisationen 
0→ 
99 = Bortfall 
 
Var arbetar du främst 
1 = Område 1 
2 = Område 2 
3 = Område 3 
4 = Område 4 
5 = Område 5 
6 = Område 6 
9 = Bortfall 
 
Timmar per vecka 
1 = Vid behov 
2 = 1-9h 
3 = 10-19h 
4 = 20-29h 
5 = 30-40h 
 
Kompetensindex 
1. Erfarenheter viktiga 
1 = Inte viktiga 
2 = Ganska oviktiga 
3 = Ganska viktiga 
4 = Mycket viktiga 
 
 
2. Personliga egenskaper viktiga 
1 = Inte viktiga 
2 = Ganska oviktiga 
3 = Ganska viktiga 
4 = Mycket viktiga 
 

3. Hanterar nya situationer 
1 = Mycket dåligt 
2 = Ganska dåligt 
3 = Ganska bra 
4 = Mycket bra 
 
4. Engagerad i arbetet 
1 = Helt oengagerad 
2 = Ganska oengagerad 
3 = Ganska engagerad 
4 = Mycket engagerad 
 
10. Avsikt att utvecklas 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
Beroende variabel: 
Index, tillvaratagande 
6. Erfarenheter inom organisationen 
1 = Mycket dåliga 
2 = Ganska dåliga 
3 = Ganska bra 
4 = Mycket bra 
 
7. Personliga egenskaper 
1 = Mycket dåliga 
2 = Ganska dåliga 
3 = Ganska bra 
4 = Mycket bra 
 
8. Anställningar utanför 
1 = Mycket dåliga 
2 = Ganska dåliga 
3 = Ganska bra 
4 = Mycket bra 
9 = Bortfall 
 
9. Tankar och idéer 
1 = Mycket dåliga 
2 = Ganska dåliga 
3 = Ganska bra 
4 = Mycket bra 
9 = Bortfall



 

Bilaga C 
Beskrivande statistik 

Tabell 8.1 Tabell över fördelningen av de oberoende variabler som ingår i analyserna 

 
 
 
Tabell 8.2 Tabell över fördelningen av variabeln kön 

 
 
 
Tabell 8.3 Tabell över fördelningen av den beroende variabeln tillvaratagande av kompetens 

 
 
 
 

Variabel Medelvärde Median Standaravvikelse n 

Ålder 30.308 26 10.457 138 

Utbildning 2.35 2 .493 141 

År inom organisationen 5.655 3.5 6.706 137 

Timmar per vecka 3.8 5 1.412 143 

Kännedom om 
kompetens/talang 

2.95 3 .627 140 

Index over kompetens och 
talang 

3.423 3.5 .378 143 

Variabel Män Kvinnor n 

Kön 47 97 144 

Variabel Medelvärde Median Standardavvikelse n 

Index tillvaratagande 
kompetens och talang 

2.862 3 .474 123 


