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Sammanfattning 
Titel: Talent Management: Att behålla och utveckla anställda 

Nivå: Examensarbete i Företagsekonomi, Kandidatnivå, 15hp 

Författare: Amra Abdulic Dzankovic och Anna Jaurén 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: Juni 2013 

Syfte: Syftet är att undersöka hur en organisation kan tillämpa Talent Management-strategier 

för att behålla och utveckla sina anställda. Vi ämnar öka förståelsen för Talent Management 

genom att belysa olika strategier för att behålla och utveckla anställda.  

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats inom ramen för en fallstudie, i 

samarbete med en stor offentlig organisation i Sverige. Empiriskt material har samlats in 

genom semi-strukturerade intervjuer med samtliga avdelningschefer inom organisationen. En 

genomgripande analys av litteratur och forskning kring Talent Management samt verktyg för 

att behålla och utveckla anställda har legat till grund för en teoretisk referensram. 

Resultat & Slutsats: De slutsatser vi har dragit utifrån studien är, för att lyckas med Talent 

Management och de strategier som finns för att behålla och utveckla anställda, måste det finns 

ett integrerande och övergripande synsätt där företagsstrategin och vision även genomsyrar 

personalstrategin. För att möta de växande utmaningarna som dagens organisationer står inför 

har vi kommit fram till att kompetensutveckling samt olika metoder för att få talangfulla 

medarbetare att stanna kvar i organisationen är kritiskt viktiga för att företag ska få ut 

maximalt av sitt humankapital. Organisationen som vi har genomfört vår studie på använder 

sig av flera strategier för att behålla och utveckla medarbetare, även om de inte arbetar utefter 

en uttalad TM-strategi.  

Förslag till fortsatt forskning: Som ett alternativ till vår studie anser vi att det skulle vara 

intressant att genomföra en undersökning som utgår ifrån de anställdas perspektiv. Det skulle 

vara intressant att se hur personalen upplever arbetet kring olika Talent Management 

strategier när det gäller att behålla och utveckla anställda, samt om de ser några för- 

respektive nackdelar med detta arbete. 

Studiens bidrag: Uppsatsen bidrar till en ökad förståelse för Talent Management och olika 

verktyg som ingår för att behålla och utveckla medarbetare. Studien bidrar även till en ökad 

insikt om huruvida dessa går att applicera på en offentlig organisation, mer specifikt ett 

svenskt lärosäte. Då tidigare forskning framför allt varit inriktad på mot den amerikanska och 

kanadensiska marknaden där man framför allt fokuserat på huruvida TM kan bidra till 

ekonomiska fördelar, har vi valt att genomföra vår studie på en svensk organisation på den 

svenska marknaden och bidrar därför till tidigare forskning genom att undersöka Talent 

Management i Sverige. Studien bidrar även till det forskningsgap som vi påvisade i vår 

problemdiskussion, kring hur utvecklingsprocesser kan genomföras och kommuniceras i 

organisationer, inom ramen för Talent Manegement. Vi har även adresserat problematiken 
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som idag återfinns kring att behålla medarbetare. Genom vår studie anser vi att vi har gjort ett 

bidrag till den tidigare forskningen då vi fokuserat framför allt på olika verktyg för att behålla 

och utveckla anställda. Vi anser att detta är någonting som är kritiskt viktigt då personalen är 

en av kunskapsintensiva organisationers viktigaste tillgångar. 

Nyckelord: Talent Management, Talent Development, behålla och utveckla medarbetare 
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Abstract 
Title: Talent Management: Retention and development of employees 

Level: Bachelor’s Degree in Business and Administration 

Authors: Amra Abdulic Dzankovic and Anna Jaurén 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: June 2013 

Aim: The purpose of this study is to examine how an organization can implement talent 

management strategies to retain and develop their employees. We intend to increase the 

understanding of talent management by highlighting various strategies to retain and develop 

employees. 

Methodology: The study has been carried out with a qualitative approach through a case 

study in cooperation with a large organization within the public sector in Sweden. Empirical 

material has been collected through semi-structured interviews with all the divisional 

managers. An extensive analysis of literature and research connected to Talent Management 

and tools for retention and development has formed the basis of the theoretical framework. 

Result and Conclusion: The conclusions we have drawn from this study is that to succeed with 

Talent Management, and the strategies that are in place to retain and develop employees, there 

must be an integral and comprehensive approach where business strategy and vision also 

permeates personnel strategy. To meet the growing challenges that today’s organizations are 

facing, we have concluded that development and different methods to get top talent to remain 

in the organization is critically important for companies to make the most of their human 

capital. The organization that we have implemented our study on uses several strategies to 

retain and develop employees, even if they do not work according to a pronounced TM 

strategy. 

Suggestions for further research: As an alternative to our study, we believe it would be 

interesting to conduct a survey based on the employees' perspective. It would be interesting to 

see how staff perceives the work around different Talent Management strategies when it 

comes to retaining and developing employees, and if they see some pros and cons with this 

work. 

Contribution: Our study contributes to a better understanding of Talent Management and 

various tools to retain and develop employees. The study also contributes to a better 

understanding of whether these tools can be applied to a public organization, more 

specifically a Swedish university. Previous research is mainly focused on the U.S. and 

Canadian markets, which primarily are focused on whether TM can contribute to economic 

benefits. We have chosen to implement our study on a Swedish organization on the Swedish 

market, and therefore contribute to the research, by implementing Talent Management in 

Sweden. The study also contributes to the research gap, which we demonstrated in our 

problem discussion, how development can be implemented and communicated in 
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organizations, within the framework of Talent Management. We have also addressed the 

growing problems with retention of employees. Through our study, we believe that we have 

made a contribution to previous research where we focused primarily on various tools to 

retain and develop employees. We believe that this is something that is critically important 

because the staff is one of the most important assets in knowledge intensive organizations. 

Key words:  Talent Management, Talent Development, retention and development of 

employees 
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1. Inledning 

För att ge en bra inblick i, och förståelse av studien ges det i det inledande kapitlet en 

introduktion till studiens omfattning. Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning, följt av 

problemdiskussion. Bakgrund och problemdiskussion kommer sedan att mynna ut i studiens 

syfte samt frågeställning. Dessa två komponenter kommer att vara grunden för studien som vi 

genomför. Avslutningsvis ges det en bild över olika nyckelbegrepp samt studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Stora delar av världen befinner sig idag i en kunskapsekonomi och Sverige är ett av de länder 

som går mot en kunskapsbaserad ekonomi i en ökad takt. Företag idag värderar sina 

immateriella tillgångar i högre grad då organisationens värde allt mer består av det 

intellektuella kapitalet, det vill säga medarbetarnas kunskap. I takt med att konkurrensen 

världen över blivit större har även arbetskraften blivit allt mer rörligare och minde lojal till 

företagen, vilket har medfört att jakten på högpresterande arbetstagare tagit fart (Åhlander 

2009; Rosendahl, 2011; Dewhurst m.fl. 2009).  Dagens medarbetare motiveras vidare inte 

bara av löner utan värdesätter i stor utsträckning personlig utveckling och möjligheter att 

ständigt höja den egna kompetensen. Som ett resultat av detta ökar företagens beroende av 

nyckelkompetenser samtidigt som konkurrensen om talangfulla medarbetare ökar (Earl 2003). 

Detta har medfört att organisationer idag måste hitta nya och innovativa metoder för att 

attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare (Åhlander 2009). 

Under flera år har det varit personalavdelningens arbete att anställa rätt personal, utbilda dem 

och ge dem olika roller. Human Resource Management, (HRM), är ett område som 

huvudsakligen handlar om hur företag ska arbeta med att attrahera och utveckla sin personal.  

I takt med de nya förutsättningar på markanden där nya kvaliteter värderas har ett nytt 

begrepp vuxit fram inom HRM:s ramar; Talent Management (Bersin 2006). Synsättet Talent 

Management handlar om vikten att inom företagen sätta det intellektuella kapitalet i första 

hand för att kunna upprätthålla en god konkurrenskraft (Forslund 2007). Denna utveckling har 

gjort att företagsledare öppnat upp ögonen och börjat visa allt mer intresse för TM. Enligt 

Rosendahl (2011) dök TM-begreppet upp i företagsvärlden under 2000-talet. 

Generationsskifte med pensionsvågor och ersättande generationer är delvis ett annat motiv till 

varför TM utvecklats. Under inledningen av 2000-talet ersätts betydande pensionsavgångar 

med nya generationer, generationer med helt nya perspektiv och krav på sina arbetsplatser. 

Enligt Lomberg (2011) finns det idag en medvetenhet kring vad TM är hos många företag.  

En undersökning gjord av tidningen Personal & Ledarskap och Sveriges HR-förbund, ansåg 

90 procent av drygt 300 HR- och linjechefer som deltog att TM kommer bli allt viktigare i 

framtiden. 

Med utgångspunkt från denna utveckling har TM under senare år fått ett stort akademiskt 

intresse vilket har lett till att allt mer litteratur och forskning inom området kommit fram 

(Collings & Mellahi 2009). En vanlig definition av TM är att det handlar om hur man på ett 

strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare med syfte att skapa 
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effektiva organisationer (Wikström & Martin, 2012, s 5). Lewis & Heckman (2006) beskriver 

TM som en process där syftet är att effektivisera traditionellt HR-arbete och på så vis kunna 

möta framtida behov och uppnå strategiska mål.  

 1.1 Problemdiskussion 

Talent Management håller successivt på att bli en av de största utmaningarna för 

organisationer idag. Hughes & Rog (2008) tar i sin studie upp problematiken kring det 

generationsskifte som kommer att leda till en arbetskraftskris. Tillväxten av arbetskraften har 

de senaste 20 åren gått sakta nedåt och detta är ett globalt problem som går parallellt med de 

åldersförändringar som arbetskraften står inför. I samband med detta hänvisar Hughes & Rog 

(2008) vidare till en global undersökning som visar att arbetet kring att behålla nuvarande 

arbetare är en av de mest kritiska frågorna som organisationer står inför idag. Organisationer 

konkurrerar kring att hitta rätt personal till rätt position, där arbetet kring att behålla 

medarbetare ger konkurrensmässiga fördelar. Likaså tar Hughes & Rog (2008) upp vikten av 

arbetet kring att behålla medarbetare för organisationens finansiella resultat, då medarbetare 

som lämnar en organisation är synonymt med höga kostnader. I takt med den rådande bristen 

på arbetskraft blir det allt viktigare för verksamheter att arbeta med att behålla och utveckla 

kompetensen som finns internt.  

Garavan m.fl. (2011) argumenterar för att interna utvecklingsstrategier är en central del av 

Talent Management, då det bidrar med signifikanta fördelar. De menar vidare att utveckling 

och lärande inom ramen för TM är ett underutvecklat och outforskat koncept, trots att det 

markeras som en nyckelkomponent inom TM. Garavan m.fl. (2011) argumenterar vidare för 

att det finns en viss grad av skepticism om huruvida talangutveckling skiljer sig från lärande 

och utveckling eller om det innebär ett betydande paradigmskifte i termer av hur lärande och 

utveckling ska konceptualiseras och praktiseras i organisationer. Detta väcker ett antal viktiga 

frågor om vem som ska utvecklas, till vilken grad och på vilket sätt. Garavan m.fl. (2011) 

menar att det finns ett särskilt starkt fokus mot hur man på ett strategiskt sätt kan utveckla sin 

personal och den centrala frågan i detta sammanhang är hur utvecklingsprocesser ska 

genomföras och hur de kommuniceras ut i organisationer. Det finns vidare ett tydligt behov 

för att utvecklingsstrategierna ska vara integrerade med företagsstrategier.  

Inom kunskapsintensiva verksamheter är utmaningarna kring att behålla och utveckla 

medarbetare av större vikt, då kärnan i kunskapsintensiva verksamheter baseras på 

intellektuella färdigheter, där man sätter humankapitalet i första hand (Swart & Kinnie 2003). 

Alvesson (1995 s. 261) och Ejler (2011 s. 1) betonar vikten av att göra skillnad mellan 

kunskapsintensiva företag och icke-kunskapsintensiva företag, då det finns väsentliga 

skillnader mellan dessa typer av verksamheter, vilket leder till att olika former av strategier är 

nödvändiga. Organisationer inom den offentliga sektorn karaktäriseras ofta som 

kunskapsintensiva organisationer då dessa har kunskap som kärnprodukt, som huvudsaklig 

verksamhet, eller att man har kunskapsarbetare (Willem & Buelens 2007). Lärosäten är en typ 

av offentlig verksamhet som kan karaktäriseras som en kunskapsintensiv organisation. Det 

krävs att samtliga undervisande lärare har en specifik kompetens och högt kunnande. 

Lärosäten blir utvärderade utifrån specifika kvalitetsaspekter, bland annat vilken kompetens 
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personalen har. Hög vetenskaplig kompetens ger även lärosäten möjligheten till 

examensrättigheter (http://www.uk-ambetet.se).  

Wikström & Martin (2012 s. 5) argumenterar för att TM håller på att utvecklas till en av de 

största utmaningarna på den svenska marknaden. Enligt Nyberg (2007) har spelreglerna på 

den svenska marknaden förändrats markant. Inom den offentliga sektorn, bland annat inom 

lärosäten, har utvecklingen gått mot att färre anställda ska leverera samma eller bättre resultat. 

Konsekvensen av detta blir en ökad fokusering på olika kompetensutvecklingsstrategier som 

ska syfta till att medarbetarna når sin fulla potential. Generationsskiftet kommer även bidra 

med påtagliga kompetensluckor inom flera branscher. I takt med att detaljstyrning minskar 

har även behovet av att kunna styra verksamheten med hjälp av tydliga mål och uppföljningar 

ökat. Detta har medfört att organisationer arbetar med att identifiera de medarbetare som 

bidrar med störst värde och riktar sina ansträngningar för att behålla dessa. Sverige har under 

större delen av 1900-talet byggt upp ett kollektivt skyddsnät som fungerar som en social 

trygghet för medborgarna. Denna utveckling går idag i motsatt riktning både av ideologiska 

men också av demografiska skäl, vilket har medfört att det läggs större ansvar på individen än 

vad det gjorts tidigare. Som ett resultat av detta kommer allt fler arbetsgivare förvänta sig att 

medarbetarna även tar egna initiativ till att utveckla sig själva.   

Trots att denna problematik även har återfunnits på den svenska marknaden, har vi kunna se 

få empiriska studier kring hur svenska företag, i synnerlighet kunskaps intensiva offentliga 

verksamheter, kan möta dessa växande utmaningar. Empiriska studier har främst varit 

inriktade mot de amerikanska och kanadensiska marknaderna (Frank m.fl. 2004; Earl 2003; 

Hay 2001; Hughes & Rog 2008). Det finns vidare ett forskningsgap kring hur 

personalutveckling ska genomföras och kommuniceras i organisationer inom ramen för Talent 

Management (Garavan m.fl. 2011). Hughes & Rog (2008) visar även på vikten av att 

adressera den växande problematiken kring hur organisationer kan arbeta med att behålla och 

utveckla sina medarbetare. Med utgångspunkt från detta ämnar vår studie till att undersöka 

hur organisationer kan använda sig av Talent Management strategier för att behålla och 

utveckla sin personal. Likaså ämnar vi att undersöka om dessa strategier går att applicera på 

ett svenskt lärosäte. 

  

http://www.uk-ambetet.se/
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur en organisation kan tillämpa Talent Management-strategier för att 

behålla och utveckla sina anställda. Vi ämnar öka förståelsen för Talent Management genom 

att belysa olika strategier för att behålla och utveckla anställda.  

1.3 Frågeställningar 

- Hur kan en organisation arbeta med Talent Management för att behålla den interna 

kompetensen? 

- Hur kan utvecklingsprocesser genomföras och kommuniceras ut i organisationen? 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer i studien inte att utgå från hela TM-processen, utan vi har valt att avgränsa oss 

mot att behålla och utveckla anställda. Vi ämnar utföra vår studie mot ett kunskapsintensivt 

företag inom den offentliga sektorn. Vi kommer genom studien att analysera respondenternas 

uppfattningar kring hur TM används för att behålla och utveckla anställda. Vi kommer enbart 

att utgå ifrån företagsledningens perspektiv, det anställdas uppfattningar kommer således inte 

hamna innanför studiens ramar.  

1.5 Begreppsförklaring 
Talent Management (TM): ”Talent Management handlar om hur man på ett systematiskt 

och strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare. Allt i syfte att skapa 

effektiva organisationer där medarbetare trivs, utvecklas och skapar resultat” (Wikström & 

Martin, 2012, s 5). 

Human Resource Management (HRM): HRM kan definieras som en strategiskt och 

sammanhängande inställning hos ledningen med avseende på organisationens viktigaste 

tillgång: medarbetarna som individuellt eller kollektivt bidrar till att den ska nå sina mål 

(Armstrong, 2001 ref. Granberg, 2003 s. 24). 

Talent Development (TD): Planering och implementering av utvecklingsstrategier för 

anställda i syfte att utveckla anställda och se till att organisationen har de mest talangfulla 

medarbetarna för att möta strategiska och framtida mål (Garavan m.fl. 2011). 
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1.6 Studiens disposition 
Denna studie kommer att innehålla 8 kapitel och fördelas enligt följande:  

 

Figur 1 Studiens disposition 

Kapitel 1 

Inledning 

• I det inledande kapitlet ges en introduktion till studiens omfattning. Kapitlet 
inleds med en bakgrundsbeskrivning följt av en problemdiskussion, syfte samt 
frågeställning.  

Kapitel 2 

Teoretisk metod 

• I kapitel 2 presenterar vi studiens teoretiska tillvägagångssätt, samt hur det 
påverkar studien.  

Kapitel 3 

Teoretisk 
referensram 

• I kapitel 3 presenterar vi vår teoretiska referensram som står till grund för studien.  

Kapitel 4 

Empirisk metod 

• I kapitel 4 ger vi en redogörelse för vår praktiska metod och hur vi behandlar 
tillvägagångssättet.  

Kapitel 5 

Empiri 

• I kapitel 5 redogör vi för våra empiriska resultat som framkommit av studien.  

Kapitel 6 

Analys 

• I kapitel 6 ställer vi vår teori mot de empiriska resultaten, där vi analyserar 
huruvida teorin stämmer överens med praktiken. De sker en djupgående 
diskussion kring resultatet. 

Kapitel 7 

Slutdiskussion 

• I kapitel 7 diskuterar vi kring studiens slutsatser, ger en redogörelse för studiens 
bidrag till forskningen samt ger förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk metod 

I följande avsnitt kommer vi att presentera studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med 

beskrivning av vårt ämnesval följt av den kunskapssyn som kommer att prägla studien, samt 

hur den hänger ihop med studiens vetenskapliga ansats och forskningsstrategi. Avslutningsvis 

redogör vi för valet av och insamling av teori.  

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne grundar sig delvis av att vi båda har läst Management på C-nivå, vilket lett till 

ett intresse av organisationers struktur och utmaningar, som finns med att leda en 

organisation. Under vår studietid har ämnet Human Resource varit ett återkommande moment 

som vi båda tycker är intressant. När vi valde att titta närmare på de olika ämnesområden som 

återfinns inom HR fann vi Talent Management som vi tyckte verkade vara ett väldigt 

spännande ämne. TM håller på att bli en av de allra största utmaningarna för svenska 

organisationer, och är under utveckling just nu. Stora pensionsavgångar ska ersättas av nya 

generationer med helt andra perspektiv och nya krav på sina arbetsplatser (Wikström & 

Martin, 2012 s. 5). Svenska företag är på väg in i kunskapsekonomin i rasande fart och många 

företag är redan där. Wikström & Martin (2012 s. 14) argumenterar för hur mer än hälften av 

företagens tillgångar idag är immateriella tillgångar, det vill säga tillgångar i form av kunskap 

och kompetens hos medarbetarna. De förklarar vidare att svenska företags framtida 

konkurrenskraft ligger i just kompetensen i företaget. ”Medarbetarna är vår viktigaste resurs” 

är en klyscha som blivit till verklighet, medan det blir allt svårare att behålla medarbetare med 

rätt kompetens. Konkurrensen kring arbetskraft kommer att bli allt större, då det sker ett 

generationsskifte och befolkningspyramiden ändrar form. Likaså blir matchningen av behov 

och kompetens allt svårare på grund av ökad specialisering hos personal (Wikström & Martin 

2012, s. 14). 

2.2 Förförståelse 
Som uppsatsskrivare bär vi till viss del med oss tidigare erfarenhet och föreställningar som 

kan komma att påverka oss huruvida vi ser på det vi studerar. Vi har viss kunskap inom 

Human Resource från våra tidigare studier på ekonomprogrammet. Vi har dock ingen tidigare 

kunskap kring begreppet Talent Management. Vi anser därför att vår förförståelse inom 

Human Resource inte kan komma att påverka forskningsprocessen och våra val genom 

studiens gång. Vi anser heller inte att vår förförståelse kan komma att påverka våra tolkningar 

och resultat (Magne-Holme & Krohn-Solvang 1997, s. 95). Vi bedömer att vi har våra ögon 

helt öppna för nya perspektiv och förståelse, utan några erfarenheter som riktar oss mot ett 

speciellt håll. 
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2.3 Kunskapssyn 
Då vi vill undersöka huruvida företag arbetar med att behålla och utveckla medarbetare, 

kommer vi att beskriva, analysera och tolka de utvalda respondenternas uppfattningar och 

åsikter om viktiga faktorer i Talent Management processen, samt hur dess faktorer används 

för att skapa ett väl fungerande system för att behålla och utveckla anställda. Utifrån detta har 

den hermeneutiska kunskapssynen valts som underlag då vi anser att den stämmer bäst 

överens med studiens syfte. Hermeneutiken strävar efter att skapa förståelse för människors 

livsvärld och bygger på tolkningar som främsta kunskapsform. Man är intresserad av hur 

världen uppfattas och inte hur världen är (Hartman 1998, s. 9; Ödman, red. Gustavsson 2003, 

s. 71-72). Bryman och Bell (2005, s. 29) beskriver hermeneutiken som en inriktning som 

innehåller en empatisk förståelse av människors handlingar, mer än en inriktning på de krafter 

som påverkar dessa. Dessa resonemang förstärker enligt oss valet av den hermeneutiska 

kunskapssynen då syftet med studien inte är att påvisa utan att beskriva och förstå. 

2.4 Perspektiv 
Perspektivet som vi har valt att utgå ifrån belyser ur vilken synvinkel problemområdet ska 

studeras. Då syftet med vår studie är mot att behålla och utveckla anställda kommer vi i vår 

studie att utgå ifrån företagsledningsperspektiv. Vi anser att det är ledningen som 

huvudsakligen kan svara på våra frågor kring TM strategier och kommer hjälpa oss att uppnå 

vårt syfte och problemformulering. Det är även ledingen som bär ansvar för företagets 

strategiska arbete. Ett flertal studier har även påvisat att ledarna inom en organisation har en 

viktig roll i hur anställda mår och hur de uppfattar företaget. Detta påverkar därmed även 

arbetet med att behålla nuvarande medarbetare (Frank m.fl. 2004; Frank & Taylor, 2004). 

Dessa studier är en annan orsak till varför vi har valt att utgå ifrån företagsledningens 

perspektiv.    

Det valda perspektivet kommer det påverka hur vi väljer att se på den information som vi 

samlar in och det är viktigt att veta att olika slutsatser kan dras beroende på vilket perspektiv 

man väljer att använda (Johansson-Lindfors 1993, s. 379). Vårt valda perspektiv kommer 

påverka studien på det sätt att resultatet som presenteras är ämnat för ledningen. Slutsatser 

kommer därför göras utifrån ett företagsövergripande perspektiv. 

2.5 Vetenskaplig ansats 
Studien syftar till att öka förståelse för tillämningen av Talent Management-strategier för att 

behålla och utveckla medarbetare. För att uppfylla syftet och svara på vår problemformulering 

kommer vi använda oss av tidigare teorier och forskning inom TM och närliggande områden. 

Vi vill genom detta tillvägagångssätt skapa oss en kunskap kring vårt ämne, samt bra grund 

för vår studie. Utifrån definierade teorier och tidigare forskning kommer vi skapa oss en 

teoretisk referensram, som kommer att användas som underlag för formulering av de frågor 

som kommer att finnas i intervjumanualen. När vi utgår från detta tillvägagångsätt, från 

definierade teorier och forskning inom området för att skapa frågeställningar eller modeller 

som vi empiriskt testar, kan vi se att det grundar sig i den deduktiva forskningsansatsen 

(Bryman & Bell 2005, s. 23; Johansson-Lindfors 1993, s. 55).  Den deduktiva ansatsen 



15 

 

karaktäriseras av att man först samlar in förväntningar om hur världen ser ut genom tidigare 

empiriska rön och teorier. Därefter gå ut och samla in empiri för att sedan se om dessa 

förväntningar stämmer överens med verkligheten. Utifrån detta dras sedan slutsatser 

(Jacobsen 2002, s. 34-35, 42-43).  

Kritiker mot den deduktiva ansatsen menar att den begränsar informationsinsamlingen. 

Forskare tenderar att enbart leta efter den information som de finner relevant, vilket riskerar 

att annan viktig information förbises. Å andra sidan menar anhängare till denna strategi att det 

är omöjligt att gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne. De menar att människor är lärda 

att se vissa saker och förbise andra både medvetet och omedvetet. Denna egenskap påverkar 

starkt den empiriska information som samlas in. Den induktiva ansatsen står i direkt kontrast 

mot den deduktiva. Den karaktäriseras av att helt utan förväntningar ge sig ut för att samla in 

empiri och därefter formulera teorier. Det övergripande målet är att ingenting ska begränsa 

vilken information som samlas in (Jacobsen 2002, s. 34-35, 42-43). Avsikten med vår studie 

är inte att bringa fram nya teorier inom forskningsområdet utan snarare att studera hur 

befintlig teori förhåller sig tillverkligheten. 

2.6 Forskningsstrategi 
Det centrala i vår studie är som sagt att skapa förståelse kring hur företag kan arbeta med 

Talent Management för att behålla och utveckla anställda. Genom detta ämnar studien öka 

förståelsen kring TM. Studiens syfte och forskningsfrågor kräver därigenom ett tolkande 

synsätt. Med detta som bakgrund passar den kvalitativa forskningsstrategin vår studie bäst 

(Cachia m.fl. 2011). Hartman (1998, s. 239-240) beskriver kvalitativa undersökningar som 

forskning där man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 

individer. Hartman skriver vidare att hermeneutisk teori strävar efter att uttrycka en förståelse 

för en individ eller grupp genom att beskriva de föreställningar om sig själva och sin situation. 

Kvalitativa undersökningar har som syfte att utveckla en sådan teori. Det centrala i vår studie 

är att åstadkomma en djupare förståelse för problemområdet och skapa en bild över hur de 

teoretiska utgångspunkterna förhåller sig till respondenternas uppfattning. Den kvantitativa 

forskningsstrategin står i direkt kontrast till den kvalitativa och betonar kvantifiering när det 

gäller insamling av data. Kvantitativa studier syftar till att öka förståelsen kring ett fenomen 

genom att ta fram statistisk säkerställda generaliseringar. Fokus ligger på det gemensamma, 

det genomsnittliga eller representativa medan fokus inom kvalitativ forskning riktas mot det 

unika (Mange-Holme & Krohn-Solvang 1997 s. 14, 78). 

 

Flera forskare har på senare tid påvisat att kvalitativa undersökningar även kan användas för 

att pröva teorier. Bryman (1997, s. 118 och s. 147) skriver exempelvis att man förbiser en 

viktig styrka hos kvalitativa undersökningar när dess roll för teoriprövning förringas. Han 

menar vidare att skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning i former av 

verifiering av teori kontra generering av teori inte är så tydlig som det ibland framkommer. 

Utifrån en kvalitativ ansats anser vi att möjligheten att följa upp eventuella specifika 

respondenter i efterhand är större. Vi kan vid intervjutillfället och via följdfrågor få mer 

fördjupade och uttömmande svar som vi önskar. Vi föredrar även en kvalitativ ansats då vi 
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har möjlighet att läsa av kroppsspråk. Med detta som bakgrund anser vi därmed att valet av 

vetenskaplig ansats och forskningsstrategi i denna studie kan ses relevant och passande för 

studiens övergripande syfte. 

2.7 Val av teoretisk referensram 
Med bakgrund för vår problemformulering har vi valt teorier och vetenskaplig forskning som 

vi anser är relevanta för vår studie. Vi har valt att dela upp den teoretiska referensramen i två 

huvuddelar. Den första delen innefattar en bakgrundsbeskrivning om Talent Management för 

att läsaren ska få en bättre förståelse kring det studerade fenomenet. I den första delen har vi 

valt att sammanfatta olika syner på TM och hur det kan implementeras i praktiken. Sedan 

presenteras vilken definition som vi har valt att utgå ifrån i vår studie. Första delen av vår 

teoretiska referensram ligger till grund för nästa del. I del två presenterar vi specifikt hur 

företag kan arbete med att behålla och utveckla sina anställda. Vi har vidare gjort en indelning 

i vilka verktyg som företag kan använda sig av kring att behålla anställda, och hur företag kan 

utveckla anställda. Genom att göra denna indelning anser vi skapar en lättare överblick över 

vår teoretiska referensram då det krävs olika verktyg för att behålla och utveckla. 

Som en avslutande del i teorikapitlet har vi valt att göra en sammanfattning, för att ytterligare 

göra det enklare för läsaren att få en övergripande bild över innehållet i den teoretiska 

referensramen. Vi anser att de teorier och den vetenskapliga forskning vi har valt att ta med 

täcker det studerade området och är de mest relevanta för vår studie.  

2.8 Insamling av material 
För att få en överblick över tidigare studier inom Talent Management började vi vår 

litteratursökning med att söka på tidigare uppsatser och avhandlingar i Det Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Vi använde oss av sökord så som: Human Resource 

Management (HRM), Strategic Human Resource Management (SHRM), Talent Management. 

Genom sökningar i Diva fick vi en introduktion i tidigare forskning samt idéer kring olika 

områden inom ämnet TM.   

Vid insamlingen av uppsatsmaterial har vi använt oss av olika vetenskapliga databaser. Den 

huvudsakliga databasen är Emerald. Denna databas är världsledande för vetenskapliga 

journaler inom områden som företagsekonomi och management och erbjuder artiklar som 

framförallt är ”peer reviewed” vilket innebär att de har blivit vetenskapligt granskade 

(http://www.emeraldinsight.com).  SAGE, som är världens femte största utgivare av 

vetenskapliga journaler, är en annan databas som vi har använt oss av 

(www.uk.sagepub.com). Vi har vidare även hittat material genom Google Scholar. Vi har 

även studerat litteraturförteckningar i olika vetenskapliga artiklar för att på så sätt även kunna 

hitta fler vetenskapliga studier.  Studiens teoretiska referensram kommer i största utsträckning 

vara uppbyggd på artiklar som är peer reviewed, vilket vi anser höjer trovärdigheten i vår 

studie.  

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.uk.sagepub.com/
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Vi har vid sökningar i databaser använt oss av många olika sökord samt olika kombinationer 

av ord. Sökord som har använts är: Talent Management, TM, talents, talanger, förmågor, 

begåvningar managing talents, hantera talanger, management, HRM, employee engagement, 

engagerade anställda, employee motivation, effektivisering, organizational performance. 

Allteftersom vi hittade relevanta vetenskapliga artiklar blev nyckelorden i dessa även 

relevanta för tips på nya sökord. Resultatet av detta blev att sökorden har blivit till större antal 

med tiden, likaså har fraserna vi sökt på blivit allt längre och mer specifika, exempelvis war 

of talent, the race for talents, retaining and engaging talents, retainging and developing 

employees, managing talent osv.  

Vi har vidare även använt oss av en del litteratur som vi anser är väsentlig för vår studie. För 

att hitta litteratur har vi bland annat använt oss av lärosätets bibliotek. Vi har även använt oss 

av Libris som är ett nationellt bibliotekssystem. Vi har i huvudsak använt oss av litteratur för 

våra vetenskapliga- och metodologiska utgångspunkter. Denna litteratur har lagt basen för 

vårt resonemang om studiens genomförande. För att stärka våra metodval ytterligare har vi 

även valt att leta efter relevanta vetenskapliga artiklar. Vid sökning av dessa har vi använt 

sökord som: case study methodology, qualitative reasarch, semi-structured interviews. 

Utifrån detta har vi kritiskt kunnat granska olika metodval samt funnit stöd för hur den 

kvalitativa forskningen i sin helhet ska genomföras.   

2.9 Källkritik 
För att kunna använda sig av så trovärdiga källor som möjligt och se till att de fakta som tas 

fram är relevant, är det viktigt att förhålla sig kritiskt till de källor som används i en studie 

(Patel & Davidson 2011, s. 68). För att kritiskt kunna granska de källor som vi har valt att ta 

upp i vår studie har vi använt oss av tre kriterier: Äkthet, Oberoende (Alvesson & Sköldberg 

2008, s. 233) samt Aktualitet (Johansson-Lindfors 1993, s. 89). 

Alvesson & Sköldberg (2008, s. 233) skriver att Äkthetskriteriet går ut på att forskaren måste 

säkerställa att källan inte är förfalskad, utan att den är vad den utger sig för att vara. Vi har 

valt att bygga vår teoretiska referensram på vetenskapliga artiklar som i stor utsträckning har 

blivit vetenskapligt granskade. De artiklar som vi använt som inte har blivit granskade, har vi 

gjort en egen bedömning på för att se huruvida dem är relevanta och är vad de utger sig för att 

vara. Vidare har vi hämtat alla artiklar från välkända databaser såsom Emerald, Sage, Google 

Scholar osv. och därför menar vi att dem kan ses som trovärdiga. Den litteratur vi har använt 

oss av består i stora drag av välkända författare inom forskningsområdet. Genom detta anser 

vi att vi har skapat förutsättning för att våra källor lever upp till detta kriterium.  

Thurén (1997, s. 34) förklarar att kriteriet oberoende innebär att källan inte är påverkad av 

någon annan som även hänger samman med om källan är en första- eller andrahandskälla. Vi 

har i huvudsak försökt att använda förstahandskällor i så stor omfattning som möjligt, 

eftersom att andrahandskällor riskerar att vara felaktigt citerade (Johansson-Lindfors 1993, s. 

89). Vi har i huvudsak genom citeringar i vetenskapliga artiklar, försökt att ta oss tillbaka till 

ursprungskällan när vi har läs. Genom att vi har arbetat på detta sätt anser vi att vi har kunna 

säkerställa oberoende i de källor vi har använt oss av. 
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Med aktualitet menas hur aktuell och ny källan är och med ursprung menas om källan är en 

första- eller andrahandskälla. Vi har som sagt i huvudsak försökt att använda 

förstahandskällor i så stor omfattning som möjligt eftersom att andrahandskällor riskerar att 

vara felaktigt citerade (Johansson-Lindfors 1993, s. 89). Vi har tagit aktualiteten i beaktning, 

dock är vi medvetna kring att endast för att källan är ny behöver det inte vara ekvivalent med 

att den är bättre. Som Johanson och Lindfors tar upp är det vanligt med nyare litteratur som är 

baserad på äldre verk (Johansson-Lindfors 1993, s. 88). Eftersom att TM är ett förhållandevis 

modernt begrepp, är majoriteten teoretiska källor vi har använt oss av publicerade på 2000-

talet. Ur ett mindre gynnsams perspektiv kan även viss kritik riktas mot så pass moderna 

källor, då studier och forskning inte hunnit utvecklas lika mycket inom ämnet. Vi har därför 

även valt att använda oss av allmän information kring Human Resource (HR), då TM kan ses 

som en vidareutveckling av HR, vilket bidrar till att det finns starka kopplingar mellan dessa 

(Ashton C. & Morton L. 2005; Christensen H. J. & Rog E. 2008). 
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3. Teoretisk referensram 

Under detta avsnitt kommer vi ge en redogörelse för den teoretiska referensram som utgör 

grunden i vår studie. Vi kommer först att beskriva vad Talent Management är och vilka 

funktioner den bygger på. Vi går vidare in på hur företag kan arbeta för att behålla och 

utveckla talanger. Slutligen presenteras en sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

3.1 Talent Management i studien 
Sedan frasen ” The war for talent” myntades år 1997 av en grupp McKinsey konsulter har 

ämnet fått ett ökat akademiskt intresse (Collings & Mellahi 2009). Denna betoning på TM har 

inneburit ett paradigmskifte från det mer traditionella HR, till att idag använda talang till 

fördel för företag i den konkurrenskraftiga miljö vi idag lever i (Collings & Mellahi 2009). 

Collings och Mellahi (2009) förklarar att utmaningen av att maximera konkurrensfördelar av 

en organisations humankapital, speciellt under lågkonjunkturer, har gjort TM till ett viktigt 

begrepp. Begreppet må vara relativt modernt, men ändå skiljer sig forskare i sina definitioner 

för TM. Vi kommer nedan att redogöra för några vanliga definitioner av TM och sedan 

definiera hur vi har valt att gå tillväga och använda oss av begreppet i vår studie. Lewis och 

Heckman (2006) genomförde en kritisk granskning av TM litteratur, både professionellt och 

akademiskt och hittade ”störande oklarheter” kring dess definition. De identifierade dock tre 

primära föreställningar kring dess begrepp. Den inledande är att TM utgörs av en ”samling av 

typiska HR metoder, såsom rekrytering, urval, utveckling och karriär, samt succession 

management”. Utifrån detta perspektiv kan TM ses som en trendig form av HRM. Lewis och 

Heckman (2006) föreslog även en andra definition som är mer specifikt inriktat mot att 

förutse flödet av mänskliga resurser i hela organisationen, baserat på faktorer såsom 

arbetskraft, kompetens, utbud och efterfrågan, tillväxt och nötning. Utifrån detta perspektiv 

kan TM ses som synonymt med HR. Det tredje och sista perspektivet på TM som 

identifierades av Lewis och Heckman (2006) fokuserar på inköp, utveckling och belöning av 

talanger på företag. En annan relativt vanlig definition på TM är att begreppet handlar om 

integrerade HR metoder som syftar till att attrahera och behålla rätt människor på rätt jobb 

och rätt tid (McDonnell m.fl. 2010). 

Schweyers (2004) begreppsdefinition liknar den sistnämnda definitionen att attrahera och 

behålla rätt människor på rätt jobb och rätt tid, men handlar även om att få personer att stanna 

inom organisationen för att bidra med kompetens, få dem på rätt plats och hjälpa till i dess 

utveckling, både för individens skull, men även för företagets skull. Schweyer (2004) menar 

också att förmåga att kunna attrahera, rekrytera och motivera kompetenserna i företaget är 

nyckel till framgång. Talangerna ska överträffa konkurrenternas talanger samt skapa 

långsiktiga planer (Ashton & Morton 2005). 

Det skapas förvirring bland olika definitioner då det inte var länge sedan som begrepp såsom 

planering, förvärv, urval och karriär tillhörde definitionen HR. Man kan ställa sig frågan 

varför terminologin har förändras och vad är det för specifikt med TM? Moderna artiklar 

beskriver TM som ”ett tankesätt” (Creelman 2004), en nyckelkomponent till effektiv 
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successionsplanering (Cheloha och Swain 2005) och ”ett försök till att se till att alla 

medarbetare på alla nivåer arbetar till toppen av sin potential” (Redford 2005).  

En slutsats man kan dra utifrån olika perspektiv är att det inte finns någon entydig definition 

av begreppet TM (Lewis and Hackman 2006), men både Lewis och Hackman (2006) och 

Collings och Mellahi (2009) menar att TM kan ses som en process som bidrar till 

konkurrensfördelar. Wikström och Martin (2012, s. 5) beskriver TM som ett tillvägagångssätt 

hur man på ett systematiskt och strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt 

medarbetare. Allt i syfte att skapa effektiva organisationer där medarbetare trivs, utvecklas 

och skapar resultat. Vi kan se att denna definition går att koppla till flertalet tidigare 

definitioner kring att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och det är utifrån denna 

beskrivning och resonemang som vi kommer att använda oss av begreppet TM i vår studie. 

Området Talent Management kan ses som en del av företagets HRM arbete, dock finns det 

skillnader och likheter mellan de olika koncepten. Viss kritik har riktats mot Talent 

Management där det diskuteras huruvida TM kan ses som ett nytt koncept eller om det är en 

utveckling av något som redan finns (Chuai m.fl. 2008). Chuai m.fl. (2008) menar att en 

likhet mellan HRM och TM är att båda koncepten fokuserar på att hitta rätt personer på rätt 

plats. Syftet är att med detta som medel integrera människors praxis med organisationens mål 

samt ett medel för personlig utveckling. Chuai m.fl. (2008), Cheese m.fl. 2007, s. 83, Lewis & 

Heckman (2006) påvisar att det även finns vissa skillnader. Det som gör att Talent 

Management kan ses som ett eget område är att fokus ligger i den enskilda individen. HRM 

fokuserar på en mer kollektiv nivå där humankapitalet behandlas på liknade sätt och mindre 

skillnader görs mellan olika individer i organisationen. Talent Management går således ut på 

att fokusera på den enskilad individerna utifrån dennes unika behov. Det handlar om hur 

företag på ett systematiskt sätt kan attrahera nya talanger men även behålla och utveckla dessa 

utefter deras behov för att säkerställa att personalen utvecklas på ett sätt som blir fördelaktigt både 

för individen men också för företaget (Chuai m.fl. 2008).  

3.1.1 Talent Management som process 
För att skapa en bättre förståelse kring hur Talent Management implementeras i praktiken har 

vi valt att ge en förklaring på hur TM processen kan se ut. Det är dock viktigt att påpeka att 

TM processen kan till viss grad se olika ut i olika organisationer och delar ur processen måste 

anpassas till den specifika organisationens förutsättningar. En genomgång av litteratur och 

tidigare forskning inom TM har visat att Talent Management processen kan delas upp i olika 

delar (Cheese m.fl. 2008, s. 58; Wikström & Martin, 2012 s. 11; Heinen & O’Neill, 2004; 

Romans & Lardner 2005). Utifrån dessa har vi sammanställt en modell där vi kommer 

förklara TM processen i stora drag. 
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Figur 2 Egen modell över Talent Management processen 

Vi har delat upp Talent Management processen i tre olika steg, attrahera, behålla, engagera, 

utveckla och avsluta. Cheese m.fl. (2008, s. 51, 58) menar att dessa funktioner måste gå i linje 

med varandra och företagets övergripande affärsstrategi. Wikström & Martin (2012, s. 12-13, 

175) förklarar även att Talent Management processen måste ligga i linje med administrativa 

stödsystem och IT-system, policys och riktlinjer samt ett ramverk för hur TM integreras med 

det strategiska HR arbetet. TM måste alltså utgå från och vara integrerat i affärskonceptet, 

strategin, visionen och den önskade företagskulturen. Först när dessa processer ligger på plats 

och hänger ihop i en logisk struktur kan Talent Management arbetet ge effekter. Heinen & 

O’Neill (2004) stödjer även denna åsikt och menar att framgångsrika organisationer ser Talent 

Management som en löpande strategisk prioritet, de menar vidare att TM bör ses som en 

företagsprocess snarare än enbart en HR praxis. Arbetet med Talent Management är alltså en 

pågående process som måstes ses strategiskt. Genom att se TM processen på detta sätt kan 

företaget stärka sin kapacitet att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och genom detta 

skapa ett värde som är svårt att efterliknas av konkurrenter (Romans & Lardner, 2005; Cheese 

m.fl. 2008, s. 233). 

Den första delen av Talent Management processen handlar om att attrahera, rekrytera och 

introducera medarbetare på rätt sätt. Enligt Wikström & Martin (2012, s. 12, 24-25) innebär 

detta att organisationer måste inse vikten av en stark företagskultur och hur man skapar en 

sådan. Företagskultur kan definieras som de värderingar, attityder och beteenden som råder i 

ett företag. De menar vidare att de företag som förstärker de positiva värderingarna är mer 

attraktiva. I denna del ingår även att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det handlar alltså 

om att stärka den image som finns om företaget, både externa och interna. Att arbeta 

strategiskt med arbetsgivarvarumärket är viktigt bland annat på grund av att det skapar 

förutsättningar för höge lönsamhet genom att attrahera och behålla rätt medarbetare. 

Den andra funktionen i Talent Management processen handlar om hur organisationer ska 

arbeta med att behålla och utveckla medarbetare.  En av de stora utmaningarna dagens företag 

måste tacklas med är just hur man kan behålla och utveckla medarbetare som vi har nämnt 

tidigare (Frank m.fl. 2001; Earl, 2003; Hughes & Rog, 2008; Altman, 2008). I denna del av 

Attrahera, rekrytera och 
introducera 

Avslut Behålla och utveckla 

Företagets strategi & HR Strategi 
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Talent Management processen kan organisationer bland annat att arbeta med 

kompetensutveckling, olika metoder för att engagera anställda, medarbetarskap osv.  

Som en sista del av TM processen enligt Wikström & Martin (2012, s. 12) är det viktigt att 

skapa någon form av ramverk för hur man avslutar anställningar samt skapar olika former av 

nätverk för anställda. Det kan handla om att ha intervjuer med medarbetar som av olika 

anledningar väljer att lämna, för att på så sätt exempelvis ta reda på hur företaget kan förbättra 

sig och minimera att anställda lämnar. Cheese m.fl. (2008, s. 78) menar även att denna del 

handlar om hur man ska matcha rätt personer till rätt plats för att kunna möta behoven de har 

nu och framtida utmaningar och möjligheter.   

3.2 Behålla och utveckla talanger  
Efter att ha fått en bättre förståelse kring Talent Management och vilka funktioner som ingår i 

implementeringen av TM kommer vi nu att gå in mer ingående i en av funktionerna i TM 

processen. Vi kommer att beskriva hur organisationer kan arbete med att behålla och utveckla 

sina medarbetare och varför det är viktigt för dagens företag. 

3.2.1 Verktyg för att behålla talanger 
Med utgångspunkt från den globala problematiken kring ett generationsskifte som är under 

utveckling just nu, hamnar fokus mot att behålla talanger inom företaget. Generationsskiftet 

kommer att bidra till enorma pensionsavgångar och yngre arbetskraft ska succesivt ta över på 

arbetsmarknaden. Den yngre generationen är i betydande omfattning färre än dagens 

generationsavgångar, vilket bidrar till en talang och arbetskraftskris (Frank m.fl. 2004). Detta 

leder till att företag måste fokusera mot att behålla anställda inom företaget, då det blir allt 

svårare att hitta nya talanger extern ifrån. Vissa anställda stannar möjligtvis på företaget under 

en nedgång men de bästa medarbetarna alltid anställningsbara på andra företag och stora 

kostnader blir inblandade när värdefulla medarbetare avgår (Hay 2001; Hughes & Rog 2008). 

Med detta som bakgrund har vi kommit fram till verktyg som är betydelsefulla när man ska 

behålla talanger inom organisationen. 

3.2.1.1 Ledarskap & Medarbetarskap 

För att lyckas med implementeringen av en TM strategi mot att behålla och utveckla anställda 

på ett företag har chefer på samtliga nivåer en betydelsefull roll. Chefer måste sträva efter att 

bevara en högpresterande miljö inom organisationen och hålla höga förväntningar både 

individuellt och organisatoriskt (Cheese m.fl. 2007, s. 224, Hirsh 2004, s. 236). Cheferna 

måste, för att kunna främja talanger, identifiera möjligheter för kompetensutveckling och 

investera i den.  Detta är viktigt för att utveckla medarbetare och låta dem göra det de har 

kompetens inom, likaså ge dem möjligheten att testa på fler uppgifter, vilket ska leda till 

fördelar för företaget (Cheese m.fl. 2007, s. 224).   Forskning tyder på att medarbetare stannar 

inom organisationen om de har en god relation och öppen kommunikation med chefen (Frank 

m.fl. 2004). Enligt Cheese m.fl., (2007, s. 222) måste en chef lägga energi och tid på talang 

och talangutveckling på företag, likaså fokus på att kommunicera ut budskapet och det viktiga 

med talang på företag. Cheese m.fl. (2007, s. 222) förklarar att fördelar med investering i 
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talang inte är lika tydliga som andra beslut inom företag, vilket bidrar till att chefer måste ta 

viktiga långsiktiga strategiska beslut, som lönar sig i längden.  

 

Likaså är ledarskapet kritiskt viktigt när det gäller uppbyggandet av engagemang. Detta 

uttryck fångas väl i uttrycket ”the root of employee disengagement is poor management” 

(Frank, F.D. m.fl. 2004).  Frank m.fl. (2004) menar att medarbetare behöver chefer som bryr 

sig om dem och hjälper till att nå målen. Han förklarar att för att få engagerade anställda så 

måste arbetet kring engagemang först ske hos chefen. McDonnell m.fl. (2010) förklarar att det 

är viktigt att samtliga chefer inom en organisation inkluderar ett ”talent mindset”. Detta 

innebär en övertygelse om att överträffa konkurrenterna, genom att utveckla bättre talanger 

inom organisationen och att samtliga medarbetare har en potential som kan utvecklas (Ashton 

& Morton, 2005, s. 29). För att kunna använda sig av ett ”talent mindset” krävs tydlighet i 

ledarskapet samt att chefen använder det för att skapa drivkraft för utveckling och fokus på 

talang som genomsyrar hela organisationen (Cheese m.fl. 2007, s. 222). 

Medarbetarskap kan definieras olika beroende på vem det är som använder det eller i vilket 

samband och syfte som begreppet utnyttjas (Kilhammar, 2011). Tengblad, (2003) förklarar att 

begreppet medarbetarskap är ett relativt nytt begrepp, som utvecklats under 2000-talet. 90-

talets organisationer lyckades inte med medarbetarskap så som man har gjort på senare tid. 

Tidigare handlade begreppet om team och decentraliserat beslutsfattande. Organisationer 

under 90-talet utmärktes av kontinuerliga omorganiseringar, effektiviseringar som drog ner på 

anställda, vilket medgav ökade krav på individerna. Idag ligger fokus på att förbättra 

samarbetet mellan anställda, oavsett vilken position man sitter i (Tengblad m.fl. 2007). Det 

finns huvudsakligen två definitioner av medarbetarskap (Bertlett 2011; Kilhammar 2011). 

Den ena definitionen är beskrivande definition och den andra en normativ definition.  Den 

beskrivande definitionen beskriver Hällstén och Tengblad (2006, s. 10) som följande: ”Med 

medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det 

egna arbetet”. ”Det egna arbetet” avser hur en medarbetare kan hantera den balans mellan 

arbete och privatliv, förhållningssätt till chefen, till övriga medarbetare och till andra 

intressenter så som kunder, leverantörer, myndigheter osv., samt i vilken utsträckning en 

medarbetare kan ta ansvar.  

Den beskrivande definitionen fokuserar huvudsakligen på individen, men medarbetarskap 

man även ses ur ett organisatoriskt perspektiv. Hällsten och Tengblad (2006) har identifierat 

fem modeller som förklarar hur medarbetare kan praktisera sitt medarbetarskap i förhållande 

till verksamheten och hur den är organiserad.  

 

(1) Traditionellt medarbetarskap – Chefen är den som bestämmer och medarbetaren tar emot 

instruktioner om vad och hur saker och ting ska göras.  

(2) Organisationsorienterat medarbetarskap – Ledningen bestämmer ramar och arbetssätt. 

Inom bestämda ramar och arbetssätt har medarbetaren ansvar och befogenheter.  

(3) Grupporienterat medarbetarskap – Självständiga team har ansvar för kvalitet, ekonomi 

och leveranssäkerhet. Teamen planerar och strukturerar verksamheten.  

(4) Individorienterat medarbetarskap – Utmärks av autonomi och eget ansvar.  
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(5) Ledarlöst medarbetarskap – Inga formella chefer som ansvarar, utan medarbetaren är sin 

”egen chef” och driver egna projekt.  

 

Møller (1994) förklarar i sin normativa definition att engagemang är grunden i 

medarbetarskap. Han menar att när samtliga medarbetare är engagerade i verksamheten, dess 

överlevnad och utveckling, förklarar han att det finns en kultur av bra medarbetarskap. De tre 

grundstenarna i medarbetarskap är ansvar, lojalitet och initiativ. Koncepten ska genomsyra 

attityder och beteenden hos de medarbetare som antar ett bra medarbetarskap. Det centrala för 

ett gott medarbetarskap är ansvaret, då de övriga koncepten, lojalitet och initiativ, närmare 

bestämt bygger på att medarbetaren tar ansvar. Premisser för att medarbetaren ska kunna ta 

ansvar är: (1) Ansvar och befogenheter måste delas ut till de anställda av organisationens 

ledning. (2) Ansvar och befogenheter som delas ut måste accepteras av anställda och de måste 

även vilja ta ansvaret. 

  

Møller (1994) definierar lojalitet som “being faithful to the one you have chosen to support”. 

Utmärkande för en lojal medarbetare är att denne ger konstruktiv kritik, pratar positivt om 

verksamheten, är stolt över verksamheten, försvarar den och stimuleras när allting går bra. 

Det är även viktigt att fastställa sina gränser vid lojalitet, att lojalitet inte är lika med att säga 

ja, utan att man endast säger ja till sådant man tror är rimligt (Møller 1994). Initiativ måste 

förekomma vid ett specifikt mått av lojalitet och ansvar. Att man tar initiativ till någonting 

menas inte att endast sätta igång en eller flera aktiviteter inom verksamheten, utan man bör 

också ta ett ansvar för att fullfölja projekt och aktiviteter som startats. För möjligheten att ta 

initiativ måste det i viss utsträckning finnas frihet. Det måste finnas acceptans kring 

initiativtagande, det bör inte ses som att det frambringar besvär (Møller 1994). Møller (1994) 

menar avslutningsvis att för att skapa en kultur med gott medarbetarskap är det angeläget att 

samtliga i verksamheten tar initiativ, inte endast ledarna.   

 

Författarna förklarar att det ska råda balans mellan det ansvarstagande som medarbetaren kan, 

vill och får ta. Den mest framskridna typen av medarbetarskap och ledarskap namnger 

Hällsten och Tengblad (2006) som medlarskap, vilket bygger på en fungerande interaktion 

mellan medarbetare och ledare. Ledaren ska ha grundlig kunskap om medarbetarens 

arbetsuppgifter och bör även skapa utrymme för medarbetaren att ha möjligheten att ta ansvar 

och befogenheter som krävs för arbetet. Vid rådande medlarskap tar samtliga medarbetare 

ansvar för utveckling av verksamheten, arbetsmiljön och visar ett stort engagemang.  

 

3.2.1.2 Engagemang  

Att engagera sina anställda inom företaget kan vara en bidragande faktor till varför anställda 

stannar kvar inom en organisation. Anställdas engagemang, beskriver Hughes & Rog (2008), 

som en ofta citerad term, men tvetydigt är en exakt definition av begreppet. Vi kan dock 

avläsa liknande begrepp i olika definitioner. Forskare pratar om begreppen fysiskt, 

känslomässig och intellektuell anslutning i arbetet, energi och passion och medarbetare som 

vidtar åtgärder för företagets vinning. Gibbons (2006) definierar medarbetarnas engagemang 

som följande: “Employee engagement is a heightened emotional and intellectual connection 
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that an employee has for his/her job, organization, manager, or co-workers that in turn 

influence him/her to apply additional discretionary effort to his/her works”. En annan 

relevant definition av engagerade medarbetare är Hewitt and Associates (2004): “A measure 

of the energy and passion that employees have for their organizations. Engaged employees 

are individuals who take action to improve business results for their organizations. They 

“stay, say, and strive-stay with and are committed to the organization, say positive things 

about their workplace, and strive to go above and beyond to deliver extraordinary work”. 

I vardagliga termer beskriver Cheese m.fl. (2008) engagemang som måttet på i vilken grad 

människor uttrycker sin identitet på jobbet, hur de är och hur de skulle vilja vara. 

Engagemang kan som sagt ses som ett komplext fenomen som definieras fysiskt, intellektuellt 

och känslomässigt: ”I’m here, my mind and my feelings are on the job and with the people 

around me” (Cheese m.fl. 2008). Schaufeli m.fl.  (2002) definierar engagemang som ett 

positivt, utvecklande, arbetsrelaterat sinnestillstånd som karaktäriseras av styrka, engagemang 

och absorption. Styrka kännetecknas av höga nivåer av energi och mental motståndskraft 

under arbetet. Högt engagerade människor är fysiskt aktiva i arbetet, även om de i huvudsak 

är stillasittande. De anstränger sig i arbetet och upprätthåller en god nivå, även om de får 

bakslag. Engagemang kännetecknas av engagerade arbetare för att de finner arbetet 

meningsfullt och utvecklande. Ur sitt egna perspektiv blir de bättre människor genom arbetet 

och kan uppleva en känsla av betydelse, entusiasm och utmaning.  Absorption kännetecknas 

av att vara helt koncentrerad och glatt upptagen av sitt arbete. Man ser arbetet som fängslande 

och kastar sig in i det utan tanke på tid eller omgivning. Tiden går ofta snabbt och man kan ha 

svårigheter att lösgöra sig från arbetet bakslag (Schaufeli m.fl.  2002). Kort sagt man, hos 

engagerade medarbetare, avläsa en hög energi och entusiasm kring arbetet. Oftast är de enligt 

Schaufeli m.fl. (2002, 2004) helt inne i arbetet så att tiden bara flyger iväg.  

Avslutningsvis argumenterar Bakker m.fl. (2008) för att engagerade medarbetare inte är 

beroende av sitt arbete, de kan njuta av andra aktiviteter utanför arbetet och till skillnad från 

arbetsnarkomaner arbetar de inte på grund av stark och oemotståndlig inre kraft, utan för att 

de faktiskt tycker att arbetet är roligt. I en studie av Engelbrechts (2006) fick danska 

barnmorskor beskriva en mycket engagerad kollega. Intervjuerna visade även här på att en 

mycket engagerad kollega är en person som utstrålar energi, samt håller uppe en god anda på 

avdelningen, särskilt i situationer där moralen är låg och sprider frustration. En engagerad 

medarbetare bland barnmorskorna sågs som en inspirationskälla för sig själv och sina 

kollegor. Liksom det vi har tagit upp tidigare i teorin har ”hon/han en positiv inställning till 

sitt arbete och hon/han är glad för de saker hon/han gör. Den kärlek hon/han känner för jobbet 

ger uttryck i den passion, med vilken hon/han uppfyller hennes/hans dagliga uppgifter 

(Bakker m.fl. 2008). 

Genom att granska resultaten från 12 stora forskningsprojekt, identifierade Gibbons (2006) 

nio drivkrafterna för medarbetares engagemang. Dessa drivkrafter inkluderar: 

Förtroende och integritet – I vilken utsträckning en organisations ledarskap uppfattas bry sig 

om medarbetare, lyssnar och svarar på åsikter och är pålitlig. 

Typ av jobb – I vilken utsträckning medarbetare får ha medverkan och självbestämmande. 
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Samband mellan individens och företagets resultat – I vilken utsträckning medarbetare förstår 

företagets mål, nuvarande nivåer av prestanda och hur man bäst bidrar med dem. 

Karriärmöjligheter – Den utsträckning medarbetare har möjlighet att göra karriär och få 

befordran, eller ha en definierad karriärväg. 

Stolthet om företaget – I vilken utsträckning medarbetare kan härleda en självkänsla från sitt 

arbete. 

Arbetskamrater – Attityder, perspektiv och medarbetarskap inom företaget. 

Utvecklingsmöjligheter – I vilken utsträckning insatser görs för att utveckla de anställdas 

färdigheter.  

Personlig relation med chefen – I vilken utsträckning den anställda värderar denna relation.  

Många av dessa drivkrafter är en direkt reflektion och återspegling av ledningens filosofi. 

Chefer på alla nivåer inom en organisation förväntas uppträda med integritet, behandla 

medarbetare med respekt, kommunicera effektivt, involvera medarbetare i beslutsfattandet, 

främja personliga relationer och framkalla stolthet i de anställdas arbete (Hughes & Rog 

2008).  

Det finns en mängd övertygande forskning som kopplar Talent Management och anställdas 

engagemang med organisatoriska resultat. Till exempel uppger Hughes & Rog (2008) och 

Morton (2005) att ledarskapskvaliteter kan redovisa så mycket som 45 procent av en 

organisations resultat. Engagerade anställda har även förknippats med flera viktiga 

organisatoriska resultat, många som är direkt relaterade till TM, såsom rekrytering, 

bibehållande av personal och personalomsättning (Hughes & Rog 2008). Andra resultat som 

förknippats med engagerade medarbetare är högre produktivitet, högre nivåer av engagerade 

kunder samt ökade intäkter och högre drifts- och vinstmarginaler. Hewitt and Associates 

(2004) forskning tyder på att när nivån av engagerade medarbetare ökar, så ökar även 

finansiella resultat. Med andra ord, förklarar Hughes & Rog (2008) att ju mer engagerad du 

är, desto större sannolikhet är det att du pratar positivt om företaget, vilket bidrar till 

utvecklingen av en positiv ”employer brand”; samtidigt som du vill stanna kvar inom 

företaget, vilket minimerar personalomsättningen och regelbundet anstränger dig till ditt 

yttersta. Detta i sin tur påverkar variabler såsom service kvalitet, kundnöjdhet, produktivitet, 

försäljning och lönsamhet.  

3.2.1.3 Skapa en attraktiv arbetsplats  

När människor möts i sociala situationer kan en av de första frågorna som ställs ofta handla 

om vart man arbetar. Earle (2003) förklarar att medarbetare i generationer har varit påverkade 

av företagets rykte, då de i slutändan anser företagets rykte även kan säga något om dem 

själva personligen. Företagsidentitet är det sätt, som på vilket en organisation uppfattas av 

sina anställda, kunder och intressenter. För många företag, speciellt de som inte direkt 

marknadsför sina produkter, är kontoret en mycket inflytelserik faktor när det gäller att 

marknadsföra sin företagsidentitet. Earle (2003) argumenterar för att framgångsrika företag 
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utvecklar stimulerande, kreativa och dynamiska arbetsmiljöer, för att förmedla bilden av deras 

företag, som ett intressant, spännande och utmanande ställe att arbeta på och att deras 

produkter och tjänster är nya och innovativa. Likaså vad ett företag ger sina anställda säger 

mycket om hur de värdesätter sina medarbetare samt hur de berörs av deras välbefinnande och 

livskvalitet i arbetet.  

Affärsmässiga förmåner kan avse olika icke finansiella fördelar som man får ta del av om man 

arbetar för en organisation. Olika företag lockar medarbetare med leksaker så som 

biljardbord, massagestolar, gym och andra sorters spel och lek rum, men även 

arbetsmobiltelefoner och bärbara datorer. Arbetsplatser med förmåner som dessa låter minst 

sagt lockande och det är tydligt att organisationer som dessa är intresserande av att glädja sin 

personal och skapa en rolig atmosfär. Fortune Magazine (Levering m.fl. 2003) listade de 100 

bästa företagen i USA och det är uppenbart att företag som arbetar med de typer av förmåner 

som gör en organisation bra, är även de som bidrar med bättre kvalitet för de anställda. De 

nordamerikanska företag som ligger i topp 10 av bästa företag, är de som erbjuder sina 

anställda gratis yogaklasser, massagestolar, möjlighet till sjukvård, gym och barnomsorg. 

Kort och gott det som ökar de anställdas personliga välbefinnande eller förenklar 

livssituationen i något avseende (Earle 2003; Levering m.fl. 2003). Fortunes lista över de 

bästa företagen att arbeta för i Europa visar liknande utveckling. I Sverige till exempel, tar de 

upp H & M konfektion som anses vara ett av de bästa företagen att arbeta för, då de erbjuder 

flexibla scheman och inte har en hierarkisk företagsordning. Enligt Earle (2003) finns inga 

påkostade verkställande kontor och samtliga tilltalas med förnamnet.  

Vad mycket tycks peka på är att företag med de lyckligaste anställda, är de företag som tar ett 

intresse inte bara för medarbetarnas yrkesliv, utan också för det personliga livet. De hanterar 

sina anställda som individer, snarare än som arbetsenheter. För många anställda blir 

distinktionen mellan arbete och privatliv allt mindre uttalad, samtidigt som det ställs allt högre 

krav på flexibilitet och balans mellan arbetsliv och privatliv, s.k. ”work-life balance” (Earle 

2003). Det är inte synonymt med att man vill arbeta mindre, utan fokus ligger på att ha 

tillgång till resurser som krävs för att kunna utföra sitt arbete, samtidigt som man har energi 

kvar efter jobbet, till det man vill göra på sin privata tid. Det gäller att hitta en balans 

däremellan (Wheatley 2012). Familjevänliga strategier, så som föräldraledighet, flexibel 

schemaläggning, möjlighet att arbeta hemifrån, träning på arbetstid osv. har enligt Earle 

(2003) visat sig ha positiva effekter på medarbetares tillfredställelse, frånvaro och omsättning. 

En studie av organisationspsykologen John Izzo fann att balans i arbetslivet inte bara 

minskade personalomsättningen med 50 procent, utan ökade också produktiviteten med 20 

procent (Earle 2003).  

3.2.2 Verktyg för att utveckla talanger 
Att utveckla medarbetare har blivit allt mer viktigare för dagens organisationer. Det finns 

betydande fördelar med att ha en intern utvecklingsstrategi och att organisationer idag 

behöver förvärva och utveckla kompetenser för att kunna konkurrera. Som en konsekvens av 

detta har utvecklingen av anställda blivit allt viktigare, så att de har de kompetenser som 

behövs för att framgångsrikt genomföra affärsstrategin (Garavan m.fl. 2011). Inom Talent 

Management förekommer ordet kompetens väldigt ofta. Kompetensbehovet måste exempelvis 
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vara identifierat när man ska rekrytera, vidare är det viktigt att man har en kompetensmodell 

för att analysera framtida kompetensbehov och därmed även vilka utvecklingsinsatser man 

ska satsa på (Wikström & Martin 2012, s. 78). Wikström & Martin (2012, s. 84) påpekar även 

att möjligheter till personlig utveckling är något som är högt eftersträvat bland medarbetare 

idag. Earle (2003) menar vidare att dagens arbetskraft inte motiveras enbart av löner och 

fördelar utan kräver mer än så från sina arbetsgivare. Motiv som utvecklingsmöjligheter och 

olika karriärmöjligheter har blivit allt viktigare. Utifrån detta dra vi slutsatsen att 

kompetensutveckling och att utveckling av humankapitalet blir allt mer viktigare för dagens 

organisationer. Lawler (2008, s. 1-6) och Tansky & Cohen (2001) menar att humankapitalet 

har blivit en källa för att erhålla konkurrensfördelar. För att få anställda att stanna kvar i 

organisationen måste organisationen ha rätt struktur, processer, system och rutiner. Oftast kan 

det vara så att företag har väldigt talangfulla medarbetare, men misslyckas att ta vara på deras 

kompetenser.  

3.2.2.1 Kompetensutveckling 

Kompetensbegreppet kan definieras på olika sätt. Enligt Granberg (2003, s. 404) är 

kompetens ett samlingsbegrepp för en individs vilja att tillämpa specifika kunskaper vid 

specifika tillfällen. Granberg (2003, s. 406) skriver vidare att man brukar skilja på 

organisatorisk respektive individuell kompetens. Axelsson (1996, s. 19-20) gör även denna 

indelning och skriver att den organisatoriska kompetensen exempelvis kan vara samspelet 

mellan företagets strategier, val av organisatoriska lösningar samt teknikval, medan den 

individuella kompetensen definieras som en individs förmåga att lösa uppgifter och möta yttre 

krav i en specifik situation. Kompetensen är en kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och 

motivation. Wikström & Martin (2012, s. 77) tar upp en snarlik definition av 

kompetensbegreppet och skriver att det är ”en uppsättning observerbara 

prestationsdimensioner inkluderande kunskaper, färdigheter, attityder och beteenden såväl 

som tema- process och organisationskunskaper som är relaterade till hög prestations 

förmåga och som ökar företagets konkurrensförmåga.”   

Under 1980-talets första halva dök begreppet kompetensutveckling upp som den svenska 

motsvarigheten för human resource development, HRD (Granberg, 2004 s. 91). Kortfattat kan 

man säga att HRD handlar om hur organisationer kan utveckla sina anställda och därigenom 

utveckla organisationen (Haslinda 2009). Axelsson (1996, s 21) beskriver 

kompetensutveckling som ”olika system och åtgärder som används för att höja en 

medarbetares, en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst område. 

Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen eller företaget bättre använder 

sig av befintliga resurser, utvecklar resurser genom t.ex. utbildning men också en rad andra 

åtgärder.” Inom området för Talent Management har teorier kring kompetensutveckling 

utvecklats till ett relativt nytt begrepp kallat talent development. Garavan m.fl. (2011) 

definierar begreppet som planering och implementering av utvecklingsstrategier för anställda 

i syfte att se till att organisationen har de mest talangfulla medarbetarna för att möta 

strategiska och framtida mål.  
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Innan företag börjar arbeta med att utveckla en strategi för kompetensutveckling måste man 

först göra en kompetensanalys, d.v.s. utvärdera vilka kompetenser och attribut som behövs 

och ska utvecklas (Granberg 2003, s. 413; Haskins & Shaffer 2010; Garavan m.fl. 2011). 

Heinen & O’Neill (2004) menar även att det viktigt att skapa en balans mellan individens och 

organisationens mål. Att ta hänsyn till de individuella målen är en kritisk faktor för att 

anställda ska stanna kvar i företaget. Företag kan därför inte enbart fokusera på 

organisatoriska mål, utan det måste finnas en balans mellan dessa för att 

utvecklingsstrategierna ska lyckas. Wikström & Martin (2012, s. 87) skriver vidare, för att 

företag systematiskt ska kunna arbete med kompetensutveckling, måste de utforma en 

kompetensutvecklingsstrategi. Kompetensutvecklingsstrategin ska fungera som en konkret 

handlingsplan med kopplingar mot affärsplanen och på den kompetensanalys som man gjort. 

Genom en kompetensutvecklingsstrategi blir krav och förväntningar på de anställda 

klargjorda och därigenom ökar möjligheten för företag att få valuta för det ansträngningar 

som görs. Garavan m.fl. (2011) poängterar dock att utvecklingsstrategier kan se olika ut för 

olika företag och bör differentieras för företagens specifika mål. Heinen & O’Neill (2004) 

påpekar att utvecklingsplanerna även måste ha ett framtidsperspektiv då marknaderna ständigt 

förändras. Utvecklingsplanerna måste kontinuerligt anpassas i takt med förändringar på 

marknaden. 

Det finns många teorier kring hur man bäst kan utveckla anställda. Garavan m.fl. (2011) 

förklarar att utveckling bäst sker genom erfarenheter, exponering och utmaningar. 

Erfarenheter är något som är centralt i att utveckla talanger då de kan leda till 

karriärsutveckling. Garavan m.fl. (2011) tar vidare upp att exponering för olika 

arbetsuppgifter och att arbete i olika miljöer kan leda till att utveckla tekniskt tänkande, 

bedömning och beslutsfattande, strategiskt tänkande och affärsmannaskap. Här kan företag 

exempelvis erbjuda jobb rotation eller internationella och/eller nya arbetsuppgifter. För att 

kunna skapa olika typer av utvecklings vägar måste även HR systemen vara effektiva och 

stödja denna process. Heinen och O´Neill (2004) stödjer även detta synsätt och menar att ”on-

the-job learning” är en av de bästa utvecklingsmöjligheterna. Wikström & Martin (2012, s. 

86) förespråkar för en så kallad 70-20-10 strategi, där 70 procent är utveckling i den egna 

rollen, där nya utmaningar och arbetsuppgifter är de vanligaste åtgärderna, 20 procent är 

utveckling inom företaget exempelvis genom jobb rotation, tidsbegränsade specialuppdrag, 

kunskapsdelning, mentorprogram osv. De sista 10 procenten är extern utbildning som till 

exempel kan vara olika utbildningar och kurser. Dock finns det även kritik riktat mot denna 

strategi. Garavan m.fl. (2011) tar upp att den finns en tendens att företag enbart hamnar i 10 

procent kategorin som sedan även blir den största vilket motverkar syftet med strategin.  

3.2.2.2 Medarbetarsamtal 

Som vi nämnde tidigare är det viktigt att kompetensutvecklingsstrategin ständigt utvecklas i 

takt med förändringar på marknaden. Lindelöw (2008, s. 203) skriver att man genom 

medarbetarsamtal kan fånga upp mycket av det som pågår i det organisatoriska livet och 

därigenom även utvecklas i takt med förändringar som sker. Enligt Asmu (2008) fungerar 

medarbetarsamtal som återkommande planerade möten mellan ledare och medarbetare. Syftet 

med samtalen är att stämma av och planera prestationer och utveckling inom organisationen. 
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Vidare vill man identifiera eventuella hinder eller möjligheter för att den anställde ska kunna 

uppnå individuella och organisatoriska utvecklingsmål. Granberg (2003, s. 375) skriver att 

medarbetarsamtal är ett medel för kompetensutveckling och kompetensförsörjning men även 

ett sätt att utveckla relationen mellan ledare och medarbetare. Granberg påpekar vidare att 

dessa syften inte behöver vara motstridiga utan att det samverkar med varandra. Lindelöw 

(2008, s. 203) skriver att samtalen kopplar verksamhetsplanen, och de kompetensbehov som 

den ställer, till den enskilda medarbetarens kompetensprofil och krav på utveckling. När 

medarbetarsamtalen används på rätt sätt kan de bli ett kraftfullt instrument som stimulerar 

effektiviteten. Granberg (2003, s. 376, 380) förklarar att det även kan fungera som ett 

hjälpmedel vid planering och styrning av den operativa verksamheten. Medarbetarsamtal kan 

även förbättra kommunikationen mellan verksamheten och individen. 

Medarbetarsamtal kan emellertid innebära en risk. Många chefer har svårt för att hålla i 

samtalen och upplever att det är svårt att hålla en levande dialog. Medarbetare tycker å andra 

sidan att samtalen inte är optimala. Det kan oftast vara så att medarbetarna inte vet vad syftet 

bakom samtalen är och därigenom känner att det inte kan vara helt ärliga (Lindelöw 2008, 

s.204). Asmu (2006) nämner även dessa svårigheter och menar att problemet är att kunna 

skapa förutsättningar för ett samtal på lika villkor. Det finns oundvikligen ett ojämlikt 

maktförhållande mellan chef och medarbetar i samtalssituationer och därför uppstår det 

svårigheter. Granberg (2003, s. 375) menar att svårigheter oftast uppstår då chefen och den 

anställde har olika mål och syften med samtalen. Chefen kanske vill uppfylla ett behov som 

förtaget har med samtalen medan den anställde vill uppfylla sina personliga syften. Denna 

oklarhet gör att det uppstår missförstånd och ibland även konflikter. 

För att förhindra dessa svårigheter menar Lindelöw (2008, s. 204-205) att samtalen måste ha 

en naturlig struktur. Samtalet måste leva upp till medarbetarens förväntningar men också 

främja kompetensutvecklingen, därför är det även viktigt att hålla medarbetarsamtalen ofta så 

att de följer med i medarbetarens men även organisationens förändringsprocesser. 

Medarbetaren måste både få och ge feedback samtidigt som man måste ta fram mål och en 

eventuell utvecklingsplan för den kommande perioden. Ett annat sätt att skapa en jämvikt i 

samtalet är att hålla dem på neutral mark, dvs. på en annan plats än chefens kontor. Jönsson 

(2004, s. 13) skriver att en förutsättning för att samtalen ska gynna både organisationen och 

den enskilde arbetaren är att samtalet uppfattas som en naturlig del av ledarskapet. 

3.2.2.3 Action Learning 

Ett tillvägagångssätt för kompetensutveckling är att implementera formella 

utvecklingsprogram såsom action learning (Garavan m.fl. 2011). Granberg (2003, s. 416) 

beskriver action learning som en metod för individuell och organisationsutveckling där 

lärandet står i fokus. Zuber-Skerritt (2002) skriver att det inte finns en allmänt accepterad 

definition av action learning, men de flesta forskare är överens om vilka element det 

karaktäriseras av. Dessa är bland annat: att lära genom att utföra, vara öppen, dela idéer, 

samarbete, synergi, livslångt lärande, lärande på arbetsplatsen, reflektera över arbetet. 

Kortfattat kan man säga att action learning är lärande av konkreta erfarenheter och kritisk 

reflektion av dessa. Detta kan exempelvis ske genom grupp diskussioner. Action learning är 
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alltså en process där en grupp individer tar sig an ett speciellt problem och försöker sedan 

finna lösningar till dessa. Lösningarna som de kommer fram till står sedan till grund för 

eventuella förändringar som måste ske vid implementering av dessa. Utifrån detta kan man 

säga att action learning är en aktiv lärande process. Dock är det viktigt att poängtera att action 

learning också kan vara ineffektivt om det inte följs upp av formella och systematiska 

möjligheter att konceptualisera effekten av erfarenheterna man erhåller. Detta 

tillvägagångssätt blir också ineffektivt ifall organisationer är toppstyrd. Action learning och 

medarbetarskap är oskiljaktiga och det finns ingen möjlighet för lärande av erfarenheter om 

organisationsstrukturen inte möjliggör för personalen att vara delaktiga i 

beslutsfattarprocesserna (Zuber-Skerritt 2002).  

Zuber-Skerritt (2002) skriver vidare att action learning endast kan fungera om det finns ett bra 

samarbete, förtroende och öppenhet i gruppen. Respekt för individuella olikheter, talanger och 

tolerans för misstag är andra viktiga komponenter. Fördelarna med action learning är många. 

Det möjliggör bland annat för individer att utvecklas i den egna rollen och bli experter inom 

ett visst område, det skapar alltså både personlig och organisatorisk utveckling.  

3.2.2.4 Succession- and Career planning 

Succession planning en utvecklande, strategisk process som fokuserar på att säkerställa att det 

finns lämpliga kandidater tillgängliga för att fylla nyckelpositioner, inom en organisation, när 

positionerna blir tillgängliga (Palma 2009). Det viktigaste i Succession planning ska vara 

utvecklande aktiviteter, inte en stel lista över anställda med hög potential (Conger m.fl. 2003). 

Det ska vara ett kraftfullt verktyg för bedömningen av nya talanger som finns i företaget. 

Succession planning ger också en tydlig vision över talangbehovet i framtiden samt hur 

talanger ska utvecklas inom organisationen, för att uppfylla de behov som organisationen har i 

det längre perspektivet. Career planning är ett förhållningssätt i en organisation för att 

säkerställa att personer med rätt kvalifikationer och erfarenhet finns tillgängliga när de behövs 

(Zheng m.fl. 2001). Genom att använda sig av karriärutvecklingsstrategier kan arbetsgivaren 

coacha den anställde i sin individuella karriärplanering och genom att realisera denna 

planering kan man allokera ut de mänskliga resurserna på ett bra sätt. Således kan Career 

planning uppfattas som gemensamma insatser mellan den enskilde medarbetaren och 

organisationen.  

Integrering av strategisk planering i form av Succession planning och Career planning är 

enligt Lane & Pollner (2008) av avgörande betydelse, då företagets ledare får möjlighet att 

inse att talanger kan göra viktiga insatser för hela företagets framgång. Lane & Pollner (2008) 

betonar vikten av att inse vilka funktionella kapaciteter som kommer att krävas och vilken typ 

av ledare som kommer att behövas i framtiden. I en del positioner kan den kulturella 

bakgrunden spela en stor roll, i andra positioner kan den globala bakgrunden och erfarenheten 

vara avgörande och i tredje är det möjligt att lokal erfarenhet krävs. Med andra ord kan det 

komma att krävas olika erfarenheter för olika positioner och de individuella karriärplanerna 

kan komma att se olika ut. Ett system för att anpassa de individuella karriärplanerna och de 

strategiska behoven i organisationer är en integrerade modeller för Succession planning och 

Career planning (Rothwell m.fl. 2005). Forskning av mycket framgångsrika företag visar på 
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att företag kan lösa problem i form av talangbrist och andra utmaningar, genom att involvera 

ledarskapsutveckling och Succession planning i sina företagsprocesser (Groves 2007).  

3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

 

 

Figur 3 Egen modell över sammanfattning av teoretisk referensram 
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4. Empirisk metod 

I följande avsnitt kommer vi att presentera tillvägagångssättet för vår undersökning. 

Inledningsvis presenterar vi vårt val av företag och respondenter och går sedan in på val av 

metod- och datainsamling gällande empirin. Här redogör vi för vilken metod vi kommer att 

använda oss av i undersökningen samt argument för valet av kvalitativt tillvägagångssätt. 

Vidare redogör vi för urval, utformning av intervjumanual samt intervjuer, genomförande av 

intervjuer och avslutningsvis ger vi en redogörelse för vår valda empiri- och 

analysframställning. 

4.1 Fallstudie 
Då vårt syfte går ut på att undersöka hur TM kan användas för att behålla och utveckla 

anställda har vi bestämt oss för att genomföra en fallstudie, där vi går in på djupet och 

fokuserar på en specifik organisation. Både Yin (2012, s. 4) och Andersen (1998, s. 128) 

förklarar hur en fallstudie är den vanligaste undersökningsmetoden vid undersökning av en 

organisation och används vanligtvis för att få en mer fördjupad förståelse av till exempel en 

arbetsplats. En fallstudie ger oss möjligheten att fördjupa vår förståelse av TM ur flera 

perspektiv och dimensioner, vilket är en av anledningarna till att vi ansåg att en fallstudie är 

bra lämpad för vårt syfte. Genom användandet av fallstudie anser vi oss begränsa vad som 

specifikt ska ingå i studien och resultatet kan komma att bli överförbart på andra 

kunskapsintensiva organisationer. Verksamheter med likartade förutsättningar och 

tillvägagångssätt internt kan överföra hela eller delar av resultatet. Andersen (1998) förklarar 

dock att det är upp till läsaren att avgöra huruvida de interna förhållandena och hur 

möjligheten till överföring ser ut (Andersen 1998, s. 129). Läsarens bedömning anser vi 

kunna underlättas genom att vi strävar efter att skapa en klar och beskrivande bild av 

organisationens förutsättningar och interna tillvägagångssätt. För att öka möjligheterna till 

överförbarhet till andra organisationer är det bra att genomföra fallstudier på flera 

organisationer. Genom att vi genomför vår undersökning på endast en organisation är vi 

medvetna om att vår överförbarhet kommer vara i viss mån begränsad (Andersen 1998, s. 

133).  

 

Vi har valt att använda oss av en organisation och har därmed möjligheten att intervjua 

flertalet respondenter inom samma verksamhet. Yin (2012 s. 19) förklarar det fördelaktiga 

med fallstudier att ha flera informationskällor. Detta anser vi ger oss en bättre och mer 

fördjupad inblick i hur vår specifikt valda organisation arbetar med TM. Insamlad empiri 

kring huruvida organisationen tillämpar TM kommer därefter att understödja möjligheten för 

oss att dra egna slutsatser om TM och effekterna av detta, genom att vi i studiens analysdel 

jämför de resultat undersökningen gett oss mot teorin. Via denna jämförelse hoppas vi kunna 

dra slutsatser kring hur en organisation använder sig av TM för att behålla och utveckla sina 

medarbetare.  
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Vår kunskapsintensiva organisation kräver högutbildade medarbetare, vilket bidrar till att ett 

TM arbete blir extra angeläget. De anställda internt inom organisationen har betydelse för den 

bild som målas upp av organisationen utåt sett. Avslutningsvis kan en fallstudie bistå med att 

stärka tillförlitligheten i de teoretiska utgångspunkter, vilket bidrar till att det är viktigt med en 

ordentlig teoretisk grund innan man påbörjar själva undersökningen (Yin 2012, s. 27). Detta 

anser vi oss uppfylla då vi väljer att skriva vår teoretiska utgångspunkt närmast färdigt innan 

vi påbörjar intervjuer. 

4.2 Val av organisation 
Vi har valt att genomföra vår studie på ett mindre lärosäte beläget i Sverige. Vi har valt vår 

organisation utifrån ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval betyder att 

organisationer inte väljs ut enligt sannolikhetsprinciper (Bryman & Bell 2005, s. 124). Denna 

urvalsmetod begränsar representativiteten i vårt forskningsresultat. Likaså kommer studiens 

generaliserbarhet att vila på våra egna bedömningar (Johansson-Lindfors 1993, s. 95). Som vi 

har presenterat tidigare har vår studie en kvalitativ forskningsstrategi, vilket karaktäriseras av 

att generaliserbarhet och förklaringar inte är det mest relevanta. Kvalitativ forskningsstrategi 

syftar istället till att öka förståelsen (Bryman & Bell 2005, s. 27, 40). Att urval av organisation 

har skett på icke-sannolikhetsmässig grund betraktar vi som relevant, då vi på så vis har 

skapat en förutsättning för att kunna välja en organisation med riklig information om det vi 

ämnat studera, och med detta ger ett motiv till varför ett icke-sannolikhetsurval går att beakta 

som tillfredställande. Vi anser att den valda organisationen kommer att hjälpa oss att skapa 

förståelse för det fenomen som vi ämnar studera. Med detta som grund anser vi likaså att 

omfånget med en organisation som deltar i studien även är tillfredställande.  

Kärnan i kunskapsintensiva organisationer baseras på intellektuella färdigheter där man sätter 

stark tillit på individen och fokuserar mindre på kapitalet. Kunskapsintensiva organisationer 

kan också definieras som att deras medarbetare är kunskapsarbetare och har en akademisk 

examen. De har någon sorts unik dvs. inte allmänt spritt kunnande (Alvesson, 2004 s. 17 ). 

Utifrån vår bedömning av lärosätet, så har vi kunnat se att verksamheten använder sig av 

strategier inom Talent Management, utan uttalad TM-strategi. Utifrån dessa grunder valde vi 

att undersöka närmare hur verksamheten faktiskt använder sig av TM.  

Lärosäten är en typ av verksamhet som kan karaktäriseras som en kunskapsintensiv 

organisation. Det krävs att samtliga undervisande lärare har en specifik kompetens och högt 

kunnande. Lärosäten blir utvärderade utifrån specifika kvalitetsaspekter, bland annat vilken 

kompetens personalen har. Hög vetenskaplig kompetens ger även lärosäten möjligheten till 

examensrättigheter (http://www.uk-ambetet.se). Med detta som bakgrund så anser vi att TM 

kan bidra till stora fördelar till denna typ av verksamhet. Arbetet med att behålla och utveckla 

medarbetare blir extra viktigt då lärosäten utvärderas utifrån vilken kompetens som finns.  

4.3 Val av respondenter 
Magne-Holme & Krohn- Solvang (1997 s. 104) poängterar vikten att ha respondenter i den 

kvalitativa undersökningen som har kunskap om det som undersöks, för att få fram så mycket 
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information som det är möjligt om fenomenet som undersöks. Vi har av den orsaken, även i 

valet av respondenter haft ett icke-sannolikhetsurval. Med andra ord är våra respondenter i 

studien inte utvalda på slumpmässig basis. Icke-sannolikhetsurval kan som tidigare nämnt inte 

garantera representativitet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95). Dock utifrån vår hermeneutiska 

kunskapssyn och vår kvalitativa ansats vill vi mena att detta således heller inte är syftet med 

forskningen, och bör inte ses som ett hinder för våra forskningsresultat. Magne-Holme och 

Krohn-Solvang (1997, s. 104) förklarar istället att icke-sannolikhetsurval ur detta perspektiv 

kan vara till fördel för tolkade forskning, att respondenter valts ut för att ge oss rikligt med 

information kring vårt studerade fenomen. De menar vidare att trots syftet inte är att 

åstadkomma representativitet i resultaten, bör urvalet genomföras på ett systematiskt och 

medvetet sätt. Jacobsen (2002, s. 198-200) förklarar att en urvalsgrund kan vara val av 

respondenter som anses kunna bidra med riklig information om det som ämnas studeras. Detta 

har vi specifikt tagit fasta på vid vårt val av respondenter inom vår organisation.  

För de respondenter vi ämnade intervjua hade vi ett visst antal kriterier. Inledningsvis skulle 

personen vara involverad i processer kring att behålla och utveckla medarbetare och för det 

andra, för att, för att vara involverad kring att behålla och utveckla medarbetare var det 

nödvändigt att personen i fråga hade ett visst personalansvar. Detta var nödvändigt för att få 

svar på vår frågeställning. Vi valde att genomföra nio intervjuer med samtliga 

avdelningschefer inom organisationen. Motivet bakom detta är att, utifrån lärosätets 

organisationsdokument, är det avdelningscheferna som har det huvudsakliga ansvaret inom 

personalfrågor, vilket inkluderar kompetensutveckling, medarbetarsamtal, personalsociala 

ärenden osv.. Vi ansåg personalcheferna var mest relevanta och bäst lämpade för att kunna 

svara på våra intervjufrågor och ge oss så riklig information som möjligt. Storleken på urvalet 

respondenter skulle kunna ge oss så den mängd information som var nödvändigt, samtidigt 

som materialet som samlas in ska vara möjlig att överblicka och bearbeta (Trost 1997, s. 109-

110).  Kontakten med samtliga respondenter skedde primärt över telefon.  

4.4 Utformning av intervjuer 
Målet med datainsamlingen gällande empirin är att få en så omfångsrik och detaljerad 

information som möjligt gällande hur organisationer kan använda Talent Management för att 

behålla och utveckla anställda. Kvalitativa intervjuer är en metod som syftar till att erhålla 

fylliga och detaljerade svar om respondenternas åsikter kring det valda forskningsområdet 

(Bryman & Bell 2005 s. 361). Kvale och Brinkman (2009) definierar kvalitativ intervju som 

ett ”professionellt samtal” där det sker ett utbyte mellan intervjuaren och intervjupersonen. De 

menar även att det konstrueras kunskap i samspelet mellan dessa två parter och Opdenakker 

(2006) menar att det finns olika medier för kommunikation som kan användas för att nå detta 

mål. Kvale (1983) argumenterar för att målet med en intervju är att samla in information om 

särskilda situationer och sekvenser av intervjupersonen. Enligt Cachia m.fl. (2011) är 

intervjuer det mest väletablerade verktyget som används i kvalitativ forskning, då de kan 

anpassas och uppfylla många olika forskningsområdens syften. De kan användas när som 

helst i datainsamlingsprocessen och kan kombineras med andra tekniker.  Jacobsen (2002 s. 

160) påvisar att en kvalitativ intervju lämpar sig bäst när man är intresserad av vad den 
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enskilde individen säger och hur individen uppfattar ett speciellt fenomen.  Nancarrow m.fl. 

(2001) förklarar att kvalitativa undersökningar frodas, och det finns ett antal möjliga orsaker 

till detta. Kvalitativa undersökningar ger en ökande förståelse av natur, roll och värdet i 

forskningen, man får en bättre insikt, ett djup som kan användas vid utvärderingen. Med detta 

som bakgrund anser vi att den kvalitativa intervjun passar studiens syfte bäst. 

För att kunna svara på vår problemformulering och vårt syfte, så eftersträvar vi att få 

djupgående information från respondenterna angående hur man kan arbeta med att behålla 

och utveckla anställda. Vi eftersträvar även i viss mån en flexibel intervjuprocess där det finns 

utrymme för följdfrågor och där respondentens egen uppfattning och synsätt tillåts att komma 

fram. Då vi valt en deduktiv ansats kommer vi även ha vissa teman som kommer beröras 

under intervjun. Vårt val av kvalitativ intervjuform blir därför att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ intervju kan ta tre former, mer specifikt 

strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade, beroende på frågeställning och analytisk 

strategi (Cachia m.fl. 2011). Den semi-strukturerade intervjun kännetecknas av inslag från 

både strukturerade och ostrukturerade frågor. Cachia m.fl. (2011) och Bryman & Bell (2005, 

s. 362-366) förklarar att man använder sig av en fast uppsättning av sekventiella frågor i en 

intervjuguide, men ytterligare frågor kan komma att användas för att underlätta ytterligare.  

Förutom att försöka få så mycket information som möjligt om det undersökta fenomenet, är 

intervjuarens roll att bibehålla kontrollen över diskussionen (Cachia m.fl. 2011). Vi har därför 

valt att dela upp vår intervjuguide i fyra olika teman, där de två första består av inledande 

frågor och de två sista berör verktyg för att behålla och verktyg för att utveckla talanger. Vi 

kommer därefter att sätta upp mer specifika ämnen inom dessa teman utifrån vår teoretiska 

referensram. Genom en välplanerad intervjuguide blir arbetet med att analysera det insamlade 

materialet enklare (Bell, 2006, s. 162). Ambitionen är att med detta som bakgrund utforma 

frågor som kommer ge en omfångsrik och detaljerad bild av det aktuella forskningsområdet. 

4.4.1 Utformning av intervjumanual och genomförande av intervjuer 
Den intervjumanual som vi har skapat följer de principer som finns för semi- strukturerade 

intervjuer. Detta upplägg ger respondenten en frihet under intervjutillfället, vilket i sin tur 

leder till en frihet för oss att ställa följdfrågor (Bryman & Bell 2005, s. 363). Vi har som 

tidigare nämnt valt att dela upp vår intervjumanual efter teman, eftersom att vi har vissa 

specifika ämnen som måste tas upp under intervjuns gång. Upplägget ger oss även 

möjligheten att vara flexibla och ändra ordningen på frågor och teman, beroende på hur 

intervjun framskrider (Bryman & Bell 2005, s. 363).  

Varje intervju inleddes med en presentation av oss och uppsatsens syfte och därefter valde vi 

att ställa bakgrundsfrågor med syfte att få respondenterna att känna sig bekväma i 

intervjusituationen. Bryman & Bell (2005, s. 369) argumenterar för att denna information är 

viktig för att kunna sätta svaren i en kontext. Bakgrundsfrågorna avser intervjumanualens 

tema 1-2. Tema 3 är utformad för att skapa en förståelse för hur respondenterna uppfattar 

olika verktyg för att behålla talanger. Utifrån vår teoretiska referensram utformade vi frågor 

som behandlar ledarskap och medarbetarskap, engagemang samt skapa en attraktiv 

arbetsplats. Tema 4 är kopplat till verktyg för att utveckla talanger där vi utformande frågor 
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kring kompetensutveckling, action learning, medarbetarsamtal samt succession and career 

planning. Genom att dela upp vår intervjumanual i dessa teman gav det oss en förutsättning 

för att kunna besvara vår problembakgrund och vårt syfte. En nackdel med att låta tidigare 

teori och forskning styra intervjufrågorna är att studiens huvudsakliga fokus hamnar på just de 

valda teorierna. Detta medför att andra verktyg inte tas i beaktning. Vi har dock utgått ifrån 

verktyg som varit vanligt förekommande i litteratur och forskning vilket gör att de teman som 

berörs är väsentliga. Fördelen med att låta den teoretiska referensramen styra intervjufrågorna 

har enligt oss varit att vi kunnat skapa en fördjupad förståelse kring olika verktyg för att 

behålla och utveckla talanger.   

Vi hade möjlighet att genomföra personliga intervjuer med alla våra respondenter, vilket vi 

anser har varit en fördel för oss då vi kunnat få bättre kontakt med våra respondenter på detta 

vis. Det gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor och analysera de svar vi fick. Vi fick 

även möjlighet att omformulera våra frågor i de fall respondenter inte förstod. Genom vår 

intervjumanual har vi kunnat säkerställa att de teman som vi tagit fram för att besvara studiens 

bakgrund och syfte behandlats under intervjuerna. Vi har dock alltid varit medvetna och 

vaksamma på att ge respondenterna möjlighet att svara fritt i syfte att få så fylliga svar som 

möjligt. För att få respondenterna att lämna mer utförliga svar och för att fördjupa förståelsen 

för deras uppfattningar har följdfrågor ställts under intervjuernas gång. Följdfrågorna har i 

vissa fall lett till att vissa frågor blivit ledande vilket vi har tagit i beaktning vid tolkning av 

det empiriska materialet. Vi har dock varit medvetna om att undvika ledande frågor i stor 

utsträckning. Datainsamlingen pågick under en vecka och alla intervjuer tog mellan 30-60 

minuter.  

4.4.2 Forskningsetik 
Vi har genom vår studie alltid haft i åtanke att vår studie ska präglas av respekt för våra 

respondenter. För att kunna säkerställa detta har vi utgått från fyra etiska principer: 

Information, Samtycke, Konfidentialitet och Nyttjande som kommer ifrån vetenskapsrådet. 

(Patel & Davidsson 2011, s. 62-63). När vi började ta kontakt med våra respondenter 

informerade vi dem om studiens syfte och vilka moment som skulle ingå för att kunna 

säkerställa att våra respondenter hade en klar bild över vad vår studie kommer handla om och 

därigenom gav de en möjlighet till att ge sitt samtycke till att delta. Inför samtliga intervjuer 

mejlade vi respondenterna vår intervjumanual samt bad om samtycke att spela in intervjun för 

att underlätta vårt efterarbete och minska risken för feltolkningar.  

För att kunna säkerställa att alla personuppgifter behandlads konfidentiellt har vi inte 

publicerat namnet på organisationen eller namnen på våra respondenter. Vi valde att 

anonymisera vår valda organisation och respondenter för att inte risker eventuell tillslutenhet 

hos våra respondenter. Det empiriska materialet som samlades in har enbart använts för denna 

studie och alla datainsamling togs bort efter att vi avslutade vår studie. Uppsatsen i sin helhet 

är dock en offentlig handling vilket våra respondenter är medvetna om. Genom detta anser vi 

att vi har uppfyllt vetenskapsrådets krav och vi har därigenom även kunnat se till att 

datainsamlingen skett på ett sätt där god etisk hänsyn har tagits till respondenterna. Vi har valt 

att klassificera våra respondenter i alfabetiskt ordning A-I. Allt annat material som vi har fått 
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tillgång till via lärosätets hemsida har vi valt att anonymisera i syfte att förhindra att 

organisationen eller respondenter avslöjas.  

4.5 Hantering av insamlad data 

4.5.1 Transkribering av intervjuer 

Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in för att underlätta vårt efterarbete. Efter de 

genomförda intervjuerna påbörjade vi arbetet med att transkribera dessa.  Enligt Bryman & 

Bell (2005, s. 375-376) är transkribering ett tidkrävande arbete som ofta leder till mycket text, 

som vidare ska hanteras vid analysen. För att underlätta och skapa en förutsättning för att vår 

transkribering skulle gå så smidigt som möjligt använde vi oss av ett transkriberingsprogram. 

Programmet var till en stor hjälp för oss då vi fick möjlighet att reglera hastigheten på 

samtalen, pausa och spola fram och tillbaka på ett smidigt sätt.  Efter transkriberingen skrev vi 

ut materialet för att få en bättre överblick.  Bryman & Bell (2005, s. 377) påpekar att man vid 

transkribering bör utlämna de delar av intervju som man redan från början ser inte kommer 

bidra till analysen. Vi valde därför att utelämna pauser och skratt samt ord som ”mmh” och 

”ehh” osv. i vår transkribering. I de fall vi känt oss osäkra på något våra respondenter sagt har 

vi kontinuerligt gått tillbaka i våra inspelningar. Detta i syfte att minska risken för subjektiva 

tolkningar. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att vi har stärkt studiens tillförlitlighet. Vi 

har enbart transkriberat det vi ansåg var relevant för studiens syfte, vi utlämnade därmed de 

delar vi inte ansåg som väsentliga. De följdfrågor som vi ställde under intervjun som vi ansåg 

kunde ge bidrag till studiens syfte transkriberade även. 

4.5.2 Empiri och analysframställning 
Efter att samtliga intervjuer var transkriberade påbörjade vi bearbetningen av det empiriska 

materialet. Vi inledde empiriframställningen med att läsa igenom materialet ett flertal gånger. 

Detta för att skapa en bättre överblick och ordning över vårt insamlade material. Rennstam & 

Wästerfors (2012, s. 194) argumenterar för att detta är extremt viktigt då intervjuer vanligtvis 

resulterar i en enorm mängd data. Efter detta strukturerades data efter studiens huvudsakliga 

teman. Jacobsen (2002, s. 216) kallar detta steg för systematisering och kategorisering och 

argumenterar för att detta steg är nödvändigt för att man ska kunna förmedla det man har 

funnit. Han menar även att en kategorisering innebär att blicken lyfts från den enskilda 

intervjun till det särskilda fenomenet som man studerar. Studiens deduktiva ansats har 

medfört en stor hjälp i detta steg. Empiri- och analysframställningen har kategoriserats och 

struktureras utifrån vår teoretiska referensram. För att få en bättre överblick över empiri- och 

analysframställningen valde vi att utgå ifrån vår modell över sammanfattningen över den 

teoretiska referensramen. I empiriframställningen har vi på ett systematiskt sätt vägt samman 

och tolkat respondenternas svar till en så rättvis och sammanväg empiri som möjligt, parallellt 

med att vi har låtit enskilda röster gjort sig hörda. Vi sammanställde empirin med 

utgångspunkten att ge en så beskrivande och grundlig bild över våra respondenters 

uppfattningar om det som undersöktes. Studiens analysframställning har främst skett med 

utgångspunkten att se hur det empiriska materialet förhåller sig till den teoretiska 

referensramen (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194). Vår deduktiva ansats i kombination 

med vår hermeneutiska kunskapssyn har legat till grund för hur vi har tolkat och analyserat 
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vår empiriska datainsamling. Resultaten har sedan tolkats för att öka förståelsen för hur ett 

svenskt lärosäte kan använd sig av strategier inom Talent Management för att behålla och 

utveckla anställda.  

4.6 Sanningskriterier 
Syftet med vår studie har varit att skapa förståelse för det fenomen som vi studerat, snarare än 

att avbilda verkligheten. Kunskapssynen som vi anser ligger till grund får vår studie är 

hermeneutiskt ansats. Vi bedömer därför att vårt val av forskningsstrategi som bygger på 

kvalitativ metod är väl motiverat. Bryman & Bell (2005, s. 306-309) förklarar att det finns 

andra kriterier som bör tillämpas för att på ett konkret sätt skapa en uppfattning kring 

kvaliteten i kvalitativ forskning, jämfört med kvantitativ forskning. Kvantitativa metodens 

bedömningskriterier, reliabilitet och validitet, antar att det är möjligt att åstadkomma en sann 

och verklig bild av den sociala verkligheten. Nedan kommer vi att ge en redogörelse för hur 

vår kvalitativa studie förhåller sig till dessa alternativa sanningskriterier, som av Bryman & 

Bell (2005, s. 306-309) benämns som trovärdighet och äkthet.  

4.6.1 Trovärdighet 
Tillförlitlighet - Studiens tillförlitlighet går att jämställa med den kvantitativa forskningens 

begrepp intern validitet. Tillförlitligheten i en studie bedöms utifrån om studien har 

genomförts i enlighet med de regler som finns. Med respondentvalidering menas att studiens 

respondenter får tillhandahålla forskningsresultaten för att ge sitt godkännande, vilket 

påverkar huruvida empiriska data som redovisas i studien kan betraktas som tillförlitlig eller 

inte (Bryman & Bell 2005, s. 307). I vår studie har respondenterna under intervjun spelats in 

och utförligt transkriberats, vilket har godkänts av studiens respondenter. Via detta 

tillvägagångssätt har vi kunnat gå tillbaka i materialet i de osäkra fall och lyssnar igenom 

intervjun igen. Genom detta sätt anser vi att vår insamlade primärdata kan ses som tillförlitlig, 

trots att ingen respondentvalidering har genomförts.  Under kapitlet Empirisk metod har vi 

gett en redogörelse för vårt tillvägagångssätt vid utförande, genomförande och hantering av 

insamlad data, i syfte att förtydliga på vilket sätt vi kommer fram till studiens slutsatser. Med 

detta som grund menar vi att vår studie ger läsaren en god förutsättning att själv bedöma 

huruvida studiens resultat kan anses uppfylla kriteriet kring tillförlitlighet.  

Överförbarhet - Den andra bedömningsgrunden för trovärdighet är överförbarhet, och går ut 

på en värdering huruvida studieresultaten är överförbara till ett annat sammanhang eller 

situation (Bryman & Bell 2005, s. 307). Överförbarheten i vår studie är, i och med att det är 

en fallstudie och har en kvalitativ forskningsansats, beroende av kontext och miljö. För att 

möjliggöra resultatanvändningen i andra sammanhang, har vi ansträngt oss att, på ett så 

tydligt sätt som möjligt, redogöra för hur kontext och miljö för studien ser ut. Vi har i vår 

studie ämnat skapa en förutsättning för denna form av bedömning, genom att vi förklarar 

kontexten i studien på ett noga sätt, utan att riskera organisationens anonymitet. Genom detta 

tillvägagångssätt ger vi läsaren förutsättningar för att själv bedöma huruvida vederbörande 

person anser att resultaten är överförbara. De kontexter som vi främst kan se möjligtvis går att 

överföra vår studie till är lärosäten, då de står inför snarlika utmaningar när det gäller 

personalen, kring att behålla och utveckla.  
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Pålitlighet – Pålitlighet kan jämföras med kvantitativa forskningsansatsens begrepp reliabilitet 

och menar att alla faser från forskningen finns redovisade. Pålitlighet skapas om läsaren av 

studien kan säkerställa att forskarna har genomfört studien utifrån ett granskande perspektiv 

(Bryman & Bell 2005, s. 307). Vi har detaljerat ansträngt oss att beskriva forskningsprocessen 

och hur vi har genomfört denna. Vi har även gett en redogörelse för vår kunskapssyn för att 

ge läsaren möjlighet att avgöra studiens pålitlighet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera – Viktigt är att forskarna kan intyga att 

forskningsprocessen låtits påverkas av forskarens personliga åsikter (Bryman & Bell 2005, s. 

307). Vid ett kvalitativt tillvägagångssätt är det svårt att uppnå fullständig objektivitet, då 

forskaren gör tolkningar under intervjuerna. Det som dock kan uppnås är att forskaren har 

handlat i god tro. Under rubriken förförståelse har vi gett en redogörelse för de förkunskaper 

som vi som forskare har samt huruvida vi anser att detta har kunnat komma påverka studiens 

process och resultat.   

För att ytterligare stärka studiens trovärdighet vill vi betona kopplingen mellan teoretiska 

referensramen och vår intervjumanual, som vi har redogjort för under avsnitt 4.4.1 utformning 

av intervjumanual. Vår intervjumanual som vi har utformat bygger teorier kring Talent 

Management. Vi anser därför att det är hög trovärdighet i våra frågor och de svar som vi har 

mottagit.  

4.6.2 Äkthet 
Äkthet berör frågor som är av forskningspolitisk karaktär. Det första äkthetskriteriet rör 

studiens förmåga att visa en rättvis bild av de olika uppfattningar som kan finnas bland de 

människor som deltar i studien (Bryman & Bell 2005, s. 308-309). I vår empiriframställning 

har vi valt att använda oss av mycket citat och genom att göra det anser vi att vi har lyckats 

gestalta våra respondenters åsikter på ett starkt sätt. Vår deduktiva ansats har skapet ett 

ramverk för hela studiens genomförande. Således har den skapat ett ramverk för hur teori och 

data har samlats in och sedan även sammanställts och analyserats. De olika intervjuerna som 

genomfördes var olika långa vilket även har bidragit till att vi fått material med olika grad 

fyllig data. Detta har medfört att respondenters åsikter framhävts olika mycket. Dock har vi 

försökt, i den mån det har gått, att ge samtliga respondenters åsikt gällande vår studie en 

rättvis bild. Innan vi påbörjade empiriframställningen granskade vi all data vilket vi menar 

minskade risken för misstolkningar eller att en onyanserad bild skulle presenteras.  

 

Ontologisk- och pedagogisk autenticitet - Det andra och tredje kriteriet som nämns är 

ontologisk- och pedagogisk autenticitet. Dessa kriterier innebär att studien ska bedömas 

utifrån om respondenterna som deltagit, fått en bättre förståelse för den sociala miljön de är en 

del av (Bryman & Bell 2005, s. 309). Vi anser att vi har lyckats leva upp till båda kriterierna. 

Vi har genomgående varit tydliga med att vi är ute efter hur våra respondenter uppfattar det 

studerade forskningsområdet och mer specifikt hur man kan arbeta med att behålla och 

utveckla medarbetare.  I studien har vi presenterat nio respondenter åsikter som också 

representerar nio avdelningars uppfattningar om det som avses undersökas. Våra respondenter 

kommer i efterhand att få ta del och läsa vår studie och genom detta anser vi att de kommer 

erhålla större förståelse för den sociala miljön de lever i, dvs. den arbetsplats de befinner sig 
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på. Våra interaktioner med respondenterna har troligtvis också bidragit till att deras förståelse 

för de studerade fenomenet har ökat, då vi har en mer teoretisk bild över området. 

 

Katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet - Som ett fjärde kriterium nämns katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. Dessa innebär huruvida studien har skapat förutsättningar 

för respondenterna att påverka sin situation och förutsättningar för att genomföra åtgärder 

som krävs för att förändra sin situation (Bryman & Bell 2005, s. 309). Dessa anser vi är svåra 

att bedöma, men studiens slutsatser kan ses som en förutsättning för verksamheten att 

förbättra och förändra sin situation, beroende på om de väljer att ta sig an våra personliga 

rekommendationer.  

 



42 

 

5. Empiri 

Vi kommer inledningsvis i det empiriska avsnittet att presentera den organisation som vi 

genomför vår studie på, detta för att ge läsaren en inblick i organisationen och dess 

organisationsstruktur. Vi kommer även ge läsaren en beskrivning av de respondenter vi har 

intervjuat samt dess ansvarsområde.  Vi harsedan gjort en sammanställning av studiens 

resultat. Resultaten presenteras utifrån att behålla och utveckla medarbetare.  

5.1 Presentation av företag och respondenter 

5.1.1 Företag och organisationsstruktur 
Vi har valt att genomföra vår kvalitativa studie på ett mindre lärosäte beläget i Sverige. Det 

har på detta lärosäte bedrivits utbildning sedan 70-talet (Information hämtat från lärosätets 

hemsida). Enligt lag och förordning finns det vid detta lärosäte en styrelse med övergripande 

ansvar för verksamheten. Närmast under styrelsen finns, för ledningen av verksamheten, en 

rektor. Styrelsen och rektorn är lärosätets högsta ledning.  

Direkt under styrelse och rektor finns utbildnings- och forskningsnämnden. Denna nämnd har 

ett specifikt ansvar för kvalitet och profilering, samt är beslutande i en del frågor som rör 

utbildning och forskning. På lärosätet finns även ett bibliotek. Bibliotekschefen är direkt 

underställd rektorn. Lärosätet har även en förvaltning, som leds av förvaltningschefen. 

Förvaltningen består i övrigt av en förvaltningsledning, personalavdelning, ekonomi- och 

planeringsavdelning, avdelning för studentservice, avdelning för lokal och service, IT-

avdelning och avdelning för kommunikation och samverkan. Samtliga av dessa avdelningar 

leds i sin tur av en avdelningschef (Information taget från lärosätets organisationsdokument 

från år 2011).  

Utbildning, forskning och samverkan bedrivs inom tre akademier, med tre avdelningar 

vardera. Varje akademi leds av en akademichef i samråd med ett akademiråd. Under 

akademichefen finns avdelningschefer, utbildningsledare och ämnesansvariga. Akademier och 

akademichefer är direkt undersställda styrelsen/rektorn. Detta kan exempelvis innebära att 

styrelsen/rektorn fördelar uppdrag och medel, och ställer upp ramar för akademins 

verksamhet, samt att akademin i sin tur rapporetar resultat till styrelsen/rektorn. Akademierna 

ansvarar för utbildningsprogram och kurser (Information hämtat från lärosätets 

organisationsdokument från år 2011). 
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Figur 4 Egen figur över organisationsstrukturen 

5.1.2 Respondenter och dess ansvarsområde 
Samtliga nio respondenter arbetar som avdelningschefer för lärosätets olika avdelningar. Vi 

fick utifrån våra intervjuer fram att våra respondenter har arbetat inom organisationen mellan 

sex till nitton år. Som avdelningschef har de arbetat mellan några månader upp till 4 år. 

Antalet anställda som varje avdelningschef är ansvarig över kan variera mellan 35 och 70 

personer.  

Avdelningschefen är som tidigare nämnt direkt underställd akademichefen. Som 

avdelningschef är du arbetsgivarens representant enligt en särskild skriftlig delegation, och 

ansvarar inför akademichefen, samt är arbetsledare för personalen inom avdelningen. Som 

avdelningschef avgör du frågor som rör avdelningens verksamhetsområde självständigt, eller i 

samråd med akademichefen. Enligt lärosätets organisationsdokument (2011) har 

avdelningschefen ansvar inom olika områden, bland annat verksamhetsplanering och 

uppföljning inom avdelningen. Detta innebär bland annat att upprätta verksamhetsplan, med 

stöd av avdelningens ekonomer lämna budgetunderlag till akademichefen, lämna underlag till 

delårsrapport samt utveckla, genomföra och följa upp samverkans- och uppdragsverksamhet. 

Du har även ansvar inom ekonomisk förvaltning. Det handlar delvis om att upprätta förslag 

kring hur fördelning av medel ska se ut och svara för att anvisad budgetram hålls. Det handlar 

även om att följa upp ekonomiska resultat samt ha attest- och utanordningsrätt enligt särskild 

skriftlig delegation.  
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Avdelningschefen ansvarar även inom personalfrågor, där dem har ett ansvar för 

arbetsfördelning inom din avdelning samt kompetensutveckling, utvecklingssamtal och 

lönesamtal. Likaså ansvarar dem för personalsociala ärenden, beredning av 

anställningsärenden, introduktion av nyanställd personal, framtagande av underlag för 

lönesättning, beviljande av tjänstledighet och semester samt beslut om tjänsteresor enligt 

lärosätets resebestämmelser.  

Avdelningschefen har vidare enligt organisationsdokumentet (2011) ansvar inom 

studerandeadministration, där dem i samverkan med förvaltningen/respektive avdelning inom 

förvaltningen ansvarar för kommunikation och samverkan angående information om 

marknadsföring av avdelningens program och kurser. Inom detta område ansvarar de även för 

resultatrapportering samt att utfärda kursbevis.   

Som avdelningschef har de även ett ansvar för, som organisationsdokumentet benämner som 

övriga områden. Här har de ett ansvar för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, att 

forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten som produceras av anställda och 

studenter registreras i DIVA, att fullständig utrustning finns för att initiera köp, 

arbetsmiljöfrågor och miljöarbetet, samt uppgifter i övrigt som akademichefen delegerar till 

avdelningschefen. 

Avdelningschefens tjänst är ett tidsbegränsat uppdrag, på normalt tre år, med årlig 

omprövning. Enligt lärosätets organisationsdokument bör avdelningschefen även undervisa 

eller forska i en omfattning motsvarande 20 % av arbetstiden.  

5.2 Talent management inom organisationen 
Organisationen som vi har valt att utföra vår studie på använder sig inte av någon uttalad 

Talent Management strategi, som vi har nämnt tidigare. Vi har dock kunnat se flera likheter 

med de verktyg som ingår i TM med hur vår organisation faktiskt arbetar. Samtliga verktyg vi 

har tagit upp arbetar lärosätet viss utsträckning strategiskt med. I viss omfattning är arbetet 

med personalfrågor även kopplat till företagets vision. ”Lärosätets vision ska genomsyra allt. 

Alla nya kurser och alla nya program, eller om man står inför valet om ska göra en viss typ 

av forskning, istället för en annan typ av forskning så spelar det en stor roll. Så i alla små val 

som man står inför så har vi vår vision i bakhuvudet. Visionen vägleder en inom de små 

valen, om man gör det inom de små valen blir helheten också eller kommer gå i den 

riktningen. Visionen är ganska ny, det återstår att se, man kanske måste vänta åtminstone en 

tio års period innan något sådant här slår igenom. Denna form av lärosäte är ganska tröga 

organisationer som är kunskapsorganisationer så att det tar ganska lång tid innan saker och 

ting slår igenom” menar respondent ”F”. ”D” förklarar att de har börjat arbete mer och mer 

strategiskt med personalfrågor främst när det gäller vid rekrytering och när det gäller de 

nuvarande medarbetarna arbetar man med att få ned lärosätets policy ned till personalen.  

En avdelningschef menade på att unik kompetens är svår att ersätta och det kan vara svårt att 

hitta personer till specifika platser, då det är flera faktorer som ska stämma in. Lärosätets 

konkurrenssituation grundar sig i en brist av disputerade lärare. Då lärosätet är litet är det inte 

heller dit som marginalen disputerade lärare söker sig, vilket bidrar till en problematik kring 
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nyrekrytering. Detta är en anledning till varför arbetet kring att behålla och utveckla redan 

befintlig personal blir extra viktig. Nedan kommer vi att redogöra för hur lärosätet arbetar 

med de metoder som har återfunnits i studier kring Talent Management.  

5.3 Verktyg för att behålla talanger 
Både informella och formella verktyg för att behålla medarbetare ses som en central del i 

verksamheten. Flertalet respondenter var överens om hur relevant det är att lägga resurser och 

energi på arbetet kring att behålla medarbetare. Respondenter menar på att lärosätet befinner 

sig i en konkurrenssituation, där man konkurrerar med andra lärosäten om specifikt 

personalen och dess kompetens. Flertalet avdelningschefer är fullt medvetna om att det finns 

personer som är väldigt duktiga, med en kompetens som även är attraktiv för andra 

organisationer. Det kan handla om kompetens som är relevant inom näringslivet. Exempel på 

personer som är attraktiva för andra lärosäten kan som sagt bland annat vara disputerade 

personer, de som har doktorerat och avhandlat en doktorsexamen. Dessa personer kan ses som 

nyckelpersoner inom verksamheten, då de är en förutsättning för att överhuvudtaget få behålla 

examensrättigheter.  

5.3.1 Ledarskap och medarbetarskap 
Flertalet respondenter nämnde avdelningschefens roll, när det gäller att ge de anställda 

möjligheter till utveckling i tjänsten, vilket även inkluderar löneutveckling och lönesamtal. 

Respondenter menade på att arbetet kring att behålla medarbetare delvis även kretsar kring att 

bemöta de vägar som medarbetare önskar att gå, att hitta attraktiva lösningar för medarbetare i 

dess tjänsteplanering. Exempel på detta kan vara undervisningsfria perioder, eller 

deltidsarbete, om det finns önskan om exempelvis forskning.  

Ett annat tillvägagångssätt som var aktuellt på några avdelningar var intresset som man visade 

för den anställde. ”Det gäller att engagera sig i deras sak” påpekade respondent ”G”. 

Respondent ”B” förklarade situationen som var rådande när personen i fråga inledde tjänsten. 

”B” förklarade att det var många som hade tappat suget och tyckte arbetet och 

omständigheterna omkring arbetet var jobbigt. Respondenten förklarade vidare att en 

anledning till denna situation till viss del kunde grunda sig i att personer kände sig ensamma 

och utelämnade. De hade ingen god relation med chefen. Respondent ”B” tog nya tag byggde 

successivt upp ett nytt förtroende mellan medarbetare och chef. Respondent ”B” försökte 

lyssna och kommunicera med sina medarbetare och ställde inte bara frågan hur den anställde 

tänker kring arbetet idag, utan hur dess drömmar och vilja till utveckling ser ut. Vad personen 

i fråga vill göra om 5 år. Respondenter antydde vikten av att arbeta nära sina medarbetare, för 

att bygga upp ett band däremellan. För att komma åt eventuella drömmar som medarbetare 

har, menar respondent ”B” att det är otroligt viktigt att arbeta nära varandra och skapa en god 

relation. ”B” i detta fall är mån om att bry sig om sina medarbetare och hjälpa till att nå 

uppsatta mål i den mängd det går.  

I situationer där även motvind på avdelningen förekommer gäller det att som avdelningschef 

försöka vara den som kan se framåt och bortom svåra tider. Även vid frustrerade situationer 

gäller det att som avdelningschef hålla upp en positiv anda och försöka driva arbetet framåt, 
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se framåt tillsammans. Ett exempel på en svår situation var på en avdelning där flertalet 

anställda var tvungna att bli uppsagda. Detta bidrog till en mycket negativ stämning, som i sin 

tur bidrog till att ytterligare medarbetare valde att gå. Utifrån dessa förutsättningar var man 

tvungen att arbeta sig uppåt på nytt och skapa ett gott medarbetarskap. Respondenter 

förklarade att man kontinuerligt försöker ”fånga upp” om anställda mår bra och att de har det 

bra i arbetet. Respondent ”C” förklarade: -”Dörren är alltid öppen in till kontoret, och det är 

viktigt att jag håller i minnet vilka som just nu har ett behov av att ha mig nära. En del har 

inte det. Men att man är noga med att följa upp och att man är tydlig med vad som gäller och 

att man, när jag vet att personen har en kämpig period att jag ser det och att jag håller 

kontakten. Sen är det svårt att beskriva det, för att det är också liksom lite grann att gå på 

känsla”. 

För att behålla medarbetare framhäver respondent ”H” även vikten av att ”ligga steget före” i 

olika situationer. Exempel på detta var ”H” som diskuterade med en anställd kring dennes 

tjänst. Den anställde påpekade att han/hon skulle disputera till hösten och fått forskningstjänst 

på ett annat lärosäte. Där menar ”H” att det gäller att vara förutseende och ha framförhållning, 

för att inte gå miste om viktiga personer internt, att exempelvis ordna en forskningstjänst till 

personen som planerade att lämna arbetsplatsen, redan i förväg, för att hålla personen bunden 

till lärosätet.  

Ur ett organisatoriskt perspektiv kan eget ansvar, initiativ och beslut för de anställda delas upp 

utifrån operativ och strategisk nivå. På strategisk nivå är initiativmöjligheterna störst. Man har 

som lärare möjlighet att tycka till och komma med åsikter kring arbetsmiljö, 

utvecklingsmöjligheter eller andra faktorer som man påverkas av på arbetsplatsen. Lärare är 

alltid representerade på alla nivåer inom organisationen och genom detta får de alltid 

möjlighet att komma med förslag och initiativ till eventuella förändringar. Som enskild 

individ har du dock ingen möjlighet att ta slutgiltiga beslut. Ansvar och beslut på strategisk 

nivå tas av de högre uppsatta cheferna, avdelningschefen eller akademichefen. På den 

operativa nivån är det väldigt långtgående delegerat ansvar till den enskilda läraren. Det finns 

generellt sett en väldigt stor frihet för de anställda. Dels finns det en önskan om att de 

anställda ska tycka till och komma med sina åsikter. När det gäller ansvar, initiativ och beslut 

kring kurser och program kan påverkansmöjligheten ses som total. Det finns alltid kursplaner 

och ramar som lärare måste förhålla sig inom, skapta av högre chefer, men väl inom dessa 

ramar har du stora möjligheter. Respondent ”I” förklarar: -”Det finns en väldigt stor frihet för 

den enskilda läraren. Du har stora möjligheter att exempelvis arrangera konferenser och 

även delta. Du har möjlighet att inrikta din forskning utifrån de tankar och idéer du har. Det 

finns även stort utrymme att ta initiativ till nya kurser, styra sin egen forskning, i linje med 

den forskningen man har. Om man jämför med arbetslivet och andra arbetsplatser, så tillhör 

detta lärosäte en arbetsplats där lärare har störst utrymme och frihet till eget initiativ och 

beslut”.  

Respondent ”H” förklarar även att tjänsteplaneringen till stor del läggs ut på arbetsgrupper 

inom avdelningen, där grupperna får komma med förslag och sedan diskuteras och genomförs 

eventuella förbättringar och förändringar. Förr fanns en specifik tjänsteplanerare som 

ansvarade för dessa arbetsuppgifter. Denna är dock borttagen så tjänsteplaneringen läggs ut 
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direkt på ämnesgrupper. Respondenter förklarar även vikten av att få tycka till, för 

meningsfullhetens skull.  

Avslutningsvis tas det, i samband med utvecklingssamtal medarbetare och avdelningschef 

emellan, upp ett formulär som benämns som ”mitt medarbetarskap”. Detta formulär inleder 

med en text där de definierar medarbetarskapet och dess syfte. Medarbetarskap på lärosätet 

avser hur de förhåller sig till arbetsuppgifterna, arbetskamraterna och arbetsgivaren. Det 

handlar vidare om initiativtagande och agerande gentemot andra på arbetsplatsen. För att 

dessa delar ska fungera krävs gemensamma insatser från ledare och medarbetare. Via detta 

formulär får man reflektera över frågor som handlar om att uppnå resultat, utveckla 

verksamheten och vara delaktig, som sedan diskuteras tillsammans med avdelningschefen. 

Formuläret avslutas med tankar kring hur man kan utveckla sitt eget medarbetarskap. 

5.3.2 Engagemang 
Arbetet kring engagemang har påvisat många olika informella och formella strategier. 

Inledningsvis är det många respondenter som förklarar att de skapar engagemang genom att 

göra saker tillsammans, ibland kombinerat med någon form av utveckling. Från och till 

genomför man olika aktiviteter eller träffar. Respondent ”A” förklarade att det nyligen var en 

hel akademi, där tre avdelningar var inkluderade, åkte till en ort där det genomfördes 

aktiviteter och diskussioner ett specifikt ämne under två dagar, detta för att få alla engagerade 

inom detta område. Mer specifikt diskuterades det olika scenarion som problematiserades, 

som hade med verksamheten att göra och som alla fick vara med att lösa. ”D” förklarade att 

de kontinuerligt försöker genomföra workshops tillsammans som kan handla om både 

forskning och undervisning, detta för att få samtliga medarbetare engagerade. Avslutningsvis 

förklarade respondent ”E” att de från och till genomför akademidagar, där man låter 

medarbetare arbeta aktivt med frågeställningar som rör avdelningen.  

En annan drivkraft som flertalet respondenter påpekade var vikten av att trivas och ha det 

roligt på jobbet. Det kan handla om att man får göra det man tycker är kul, att man får 

feedback och att man inte är helt styrd utifrån mallar. Att man har kul och att man trivs menar 

också respondenter bidrar till den professionella arbetsinsatsen på en kurs. Som respondenter 

påpekade bygger utvecklingen av lärosätet på engagerade medarbetare. Respondent ”H” 

förklarade att: -”Utan engagerad personal så får man inga studenter. Det är en väldigt tydligt 

kvalitetsstämpel.” Respondent ”I” menar att: -”Utvecklingen av lärosätet bygger på 

engagerade medarbetare. Utan detta skulle inte utvecklingen inte finnas och fungera. Det är i 

arbetet kring engagemang som initiativ kring nya kurser växer fram bland annat och initiativ 

till nya program. Utan engagerade medarbetare så skulle lärosätets utveckling inte på samma 

sätt finnas till. Även på forskningsfronten och initiativ till nya forskningsprojekt skulle inte 

fungera utan engagemang. Lärosätet är forskningsfronten och fronten för undervisning och 

denna förändas kontinuerligt för att vi ska ligga i tiden, ha aktuella kurser osv. så behöver vi 

ha engagemanget från lärarna. Annars riskerar vi att stanna av och innehållet i kurserna kan 

bli föråldrat. Vi följer annars troligtvis inte med i aktuell forskning. Det är en absolut 

förutsättning”. 
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En annan förutsättning för engagemang på avdelningen menade respondent ”B” grundade sig 

i möjligheten att uttrycka sig och ”få sin röst hörd”. ”B” går ofta runt till personalen för att 

kommunicera och diskutera enskilt eller när det hålls möten. ”B” ser till att alla i 

personalstyrkan blir delaktiga och engagerade och försöker få ”alla med på tåget”. För att 

skapa engagemang bör man enligt ”E” kontinuerligt ”pusha” och ge en ”klapp på ryggen” till 

samtliga medarbetare. Att synliggöra varje individ var det flera respondenter som påpekade 

var viktigt, men så menade respondent ”A” att det kan finnas faktorer som man som 

avdelningschef inte kan råda över, som bidrar till engagemang, exempelvis en god kultur och 

stämning mellan medarbetarna. Även ”G” påpekade vikten av att ha en bra stämning mellan 

olika grupper på avdelningen.  

Efter samtliga kurser som avslutas genomförs det kursutvärderingar, där elever får ge positiv 

och konstruktiv kritik. Detta var flertalet respondenter som tog upp som en faktor till ökat 

engagemang. Vid positiva resultat är det viktigt att dessa kursutvärderingar lyfts upp som bra 

exempel, detta för att peppa och engagera vederbörande anställd ytterligare, men även för att 

engagera övriga medarbetare, som ett fall att ta inspiration ifrån.  Vid mindre bra resultat är 

det viktigt att se utvärderingen som konstruktiv och som en möjlighet att utvecklas ytterligare. 

Vid mindre bra resultat förklarar respondent ”G” att denne diskuterar med vederbörande 

anställd kring resultatet av kursutvärderingen och orsaken till just det resultatet, samt hur man 

ska gå tillväga för att det ska bli bättre nästa gång.  

En annan faktor till engagemang som ”G” tar upp är arbetet kring att hitta glädje i det man gör 

tillsammans med andra, att prestera saker tillsammans. ”G” exemplifierar bland annat om 

lärosätet har ett eller flera program som är väldigt uppskattade och gör bra ifrån sig, så är det 

viktigt att personalen ska få känna att de är delaktiga i ”ett vinnande lag”. ”G” menar att de 

kontinuerligt arbetar för att få fler ”vinnande lag”, då denne respondent tror att strategin 

stimulerar de som deltar, och att det resulterar i att de gör bra ifrån sig. Att vara med i ett 

”vinnande lag” tror ”G” stimulerar och engagerar de som deltar. Respondent ”I” förklarar 

även att man inom avdelningen är indelad i ämnesgrupper och att engagemanget växer fram 

lokalt mellan kollegor i grupperna, man involverar och engagerar på så vis varandra.  

I övrigt kan det vara viktigt att blicka framåt och ha framtidsprojekt, där man jobbar 

tillsammans, att se fram emot. Just nu planeras en konferens i augusti 2013, där medarbetare 

ska få lyssna och ta del av varandras åsikter i ett försök att engagera samtliga medarbetare i 

arbetet kring att forma en bra arbetsplats. En annan positiv aspekt på engagemang är 

möjligheten enskilda anställd har rätt att få fatta beslut. Respondent ”C” förklarar att 

teamledare i teamstrukturer inom avdelningen väljs ut utifrån graden engagemang och intresse 

som visas för ett specifikt område. Genom att en medarbetare brinner för en fråga, kan denne 

ges möjlighet att bli teamledare kring detta område och få fatta beslut. Avslutningsvis kan vi 

återigen återge flertalet respondenters åsikt kring att verksamheten trots allt bygger på 

engagerade medarbetare. Utan engagemang från den enskilda individen skulle verksamheten 

inte gå runt. 
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5.3.3 Skapa en attraktiv arbetsplats 
Respondenterna var enhetliga i sina åsikter kring vikten av att ha en bra och attraktiv 

arbetsplats. Respondent ”I” inledde denna fråga med en diskussion kring efterfrågan på lärare 

mellan lärosäten: -”Trivs man inte så lämnar man ju naturligtvis. De som arbetar på ett 

lärosäte är otroligt attraktiva på arbetsmarknaden, lärare är efterfrågade, både från andra 

lärosäten och från arbetsmarknaden i övrigt. Det finns ingen som arbetar på ett lärosäte, som 

inte ganska enkelt skulle kunna få en anställning någon annanstans”. Med detta som grund 

anser denne respondent att det är otroligt viktigt att arbetsplatsen och dess miljö är attraktiv. 

Flera respondenter menar att det kan vara relativt enkla saker som leder till trivsel. 

Inledningsvis menar respondent ”C” att det finns psykologiska faktorer som spelar in. ”C” 

förklarar att man måste känna glädje eller driv och meningsfullhet att gå till jobbet. Man ska 

känna att man har en uppgift, att man kan göra skillnad och att man får göra något 

betydelsefullt. Sedan kan det finnas andra saker som spelar in, beroende på vart man befinner 

sig i livet. ”C” menar att en attraktiv arbetsplats är en arbetsplats som funkar för med där jag 

är i livet. Andra respondenter antydde vikten av att känna uppskattning på arbetsplatsen och 

samhörighet, att man känner att man hör hemma någonstans och har någon att prata med. 

Trots hur man lägger upp arbetet så tror ”E” att många stannar kvar på grund av en 

stimulerande miljö.  

Även den fysiska miljön har en stor betydelse, där återigen kollegorna kan räknas in. Andra 

förmåner som samtliga avdelningar får ta del av fruktkorgar och kaffemaskiner. Respondent 

”E” tar även upp tillgången till datorer och internettjänster som en förmån. Du har som lärare 

tillgång till forskardatabaser som även kan förgylla fritids- och hobbyverksamhet. Som 

medarbetare på detta lärosäte har samtliga även rätt till friskvårdsbidrag på 1500 kronor, som 

personalen kan utnyttja efter eget intresse. På lärosätet används friskvårdbidraget som en 

åtgärd för att främja och utveckla de anställdas hälsa, både fysisk och psykiskt. Friskvården 

ska leda till minskad sjukfrånvaro och ökad trivsel hos de anställda. Arbetet kring friskvård 

ämnar också stimulera till och lyfta fram olika aktiviteter som ska stärka och utveckla 

välbefinnandet. (Information från lärosätets hemsida) 

Samtliga medarbetare har tillgång till träningslokal med gym, bastu och solarium. Likaså 

erbjuds massage till reducerade priser av utbildade massörer. Andra aktiviteter som finns 

tillgång till är salsa aerobics, corepass (mag- och ryggträning), innebandy, pilates, 

cirkelträning och yoga. Dessa aktiviteter syftar bland annat till att förmedla tips och idéer om 

nya träningsformer, minska stressen hos de anställda samt underlätta och främja sociala 

kontakter mellan de anställda (Information taget från lärosätets hemsida). Respondent ”G” 

förklarar att det även finns personalföreningar som anordnar aktiviteter, exempelvis 

pokerturnering. ”G” tror att många anställda uppskattar dessa former av aktiviteter och att det 

är någonting som kan utvecklas ytterligare i framtiden.  

Respondent ”H” tog upp ett intressant tillvägagångssätt som de håller på att utvecklar på 

avdelningen. Först och främst håller de på och bygger om hela avdelningen för att skapa en 

bättre samhörighet. Den fysiska organiseringen menar ”H” är viktig. De ska skapa en bättre 

sammanhållen enhet för att äta mat och fika tillsammans, för att öka trivseln och den sociala 

kommunikationen. ”H” arbetar också med andra arbetsmiljömål för att få de anställda att må 
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bra och trivas på jobbet, bland annat inspirationsdagar, avslappningsövningar, workshops, 

gratis massage på arbetstid, motionstävlingar tillsammans för att ”dra ihop hela gänget”. Även 

hälsomål var ett alternativ som man följer gemensamt vecka för vecka, för de som vill. Det 

kan exempelvis handla om ”Vi som vill sluta röka-projekt”, ”vi som vill gå ner i vikt-projekt”, 

”vi som vill gå promenader på lunchen-projekt” osv. ”H” har också som mål att skapa 

arbetsplatsens egen facebook profil, där de anställda kan kommunicera över internet.  

En av de största förmånerna som samtliga respondenter var överens om var flexibiliteten de 

anställda har i sitt arbete. Lärarnas arbetstidsavtal säger att samtliga lärare måste vara 

tillgängliga på arbetsplatsen i den mån som verksamhet och arbetsuppgifter kräver. I samråd 

med prefekt och om arbetsuppgifter tillåter kan arbetet förläggas på annan plats än den 

ordinarie arbetsplatsen. (Information taget ur arbetslivsavtalet). Anställa har med andra ord en 

flexibilitet i arbetet, där de får planera arbetet personligen, utefter vad de har att genomföra. 

Respondenter förklarar att det inte finns någon som ”klockar dig” på kontoret. De anställda 

behöver inte befinna dig på arbetsplatsen 8-17 varje dag, utan de kan utifrån hur sin fritid ser 

ut, planera dina arbetstider själv. De har möjlighet att arbeta hemifrån om det nödvändigt. Det 

handlar i huvudsak om att få ihop privatliv och arbete. Det tidigare nämnda friskvårdsarbetet 

bedrivs utanför arbetstid, men med möjligheten att utnyttja flexibel arbetstid som 

arbetsavtalen medger, har den anställde möjligheten att träna när det passar som bäst under 

dagen. Denna flexibilitet i arbetet kan ses som en extra fördel för medarbetare som har barn, 

eller de som pendlar längre distanser ifrån.  

Arbetsflexibiliteten, menar några respondenter, riskerar att missbrukas i somliga fall. Enligt 

respondent ”G” försöker man på hela lärosätet, ända upp i högsta ledningen, att skärpa 

närvaron. Är man exempelvis på arbetsplatsen två dagar i veckan kommer det automatiskt en 

mängd frågor, till kollegan som sitter i rummet bredvid, från studenter som inte hittar 

kollegan som inte befinner sig på plats. Man lastar på så vis över ansvaret och 

arbetsuppgifterna på sina arbetskollegor, vilket inte är acceptabelt i för stor mängd. Det gäller 

alltså att hantera flexibla arbetsuppgifter efter vad som är rimligt.  

För att de anställda ska må bra i samband med ditt arbete har lärosätet ett avtal med ett företag 

inom företagshälsovård, där alla anställda är inkluderade. Upplever de hälsoproblem med 

anknytning till arbetet och detta gäller problem som uppstår på arbetsplatsen, beror på arbetet 

eller som påverkar arbetet har de möjlighet att få hjälp. Företagshälsovården finns till för de 

enskilda medarbetarna och för organisationen i stort och erbjuder tjänster inom hälsa, 

arbetsmiljö, livsstil, krishantering, rehabilitering, organisation och ledarskap (Information 

tagen från lärosätets hemsida). 

5.4 Verktyg för att utveckla talanger 

5.4.1 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är något som ses som en central del inom verksamheten och är något 

som lärosätet spenderar många miljoner på. Samtliga respondenter förklarar att 

kompetensutveckling är något som ingår i lärarnas tjänst och står med i arbetsavtalet och man 
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använder strategier för detta på olika nivåer. Individuellt sett har man stora möjligheter till 

kompetensutveckling. Verksamheten har som strategi att varje lärare ska utvecklas i sin roll. 

Som adjunkt har man möjlighet att få 10 procent kompetensutveckling, vilket motsvarar 20 

arbetsdagar på ett år och som lektor har man möjlighet att få 20 procent, motsvarade 40 

arbetsdagar. Procentsatserna kan även justeras uppåt eller nedåt beroende på individens 

behov.  

Under utvecklingssamtalen gör man tillsammans upp kompetensplaner där de anställda får 

möjlighet att själva önska hur de vill spendera sin kompetenstid. En av avdelningscheferna 

trycker på att det även är viktigt med den dagliga kontakten när det gäller önskan om 

utveckling, och att det är en löpande process som inte enbart behöver vara avgränsad till 

utvecklingssamtalen. Personalen ska vara styrande och grunden ska vara att det ska komma 

från de anställda själva. Respondent ”I” förklarar: ”Arbetet med kring kompetensutveckling 

handlar om att man regelbundet gör en plan med varje medarbetare för deras 

kompetensutveckling och sedan stämmer av regelbundet hur det gått”. Medarbetarna får alltså 

själva bestämma vad dem använda sin kompetens tid till dock måste deras önskemål 

godkännas av cheferna.  

Kompetenstiden kan användas på olika sätt, det kan dels handla om att läsa in sig på litteratur 

för kurser som man själv undervisar inom eller även annan utveckling som krävs för arbetet, 

exempelvis språkkurser, högskolepedagogiska kurser eller IT-kurser osv.. Dels kan det handla 

om egen forskning då meriteringar inom den akademiska världen är väldigt viktigt. Det kan 

också handla om att medarbetarna läser in sig på olika områden där verksamheten har lite 

kompetens. Ett exempel på kompetensutveckling som ska genomföras är gemensam 

utbildning för samtliga handledare för examensarbeten. Dels för att stärka det området och se 

till så att alla handledare har samma kunskap och lär ut samma saker. Gemensamma 

utvecklingsaktiviteter förekommer också och detta menar man är väldigt viktigt. ”E” återger: 

”Personal behöver ständig uppdatering inom ämnet. Vissa behöver även utvecklas av större 

art. Det behövs en kombination av både operativt och strategisk nivå. Det gäller att hitta 

individuella utvecklingsmöjligheter samtidigt som all personal måste utvecklas tillsammans”. 

En kombination av individuell och gemensam utveckling ansåg samtliga chefer vara viktigt. 

En kombination är nödvändig, ”ibland är det viktigt att man träffas medarbetare emellan och 

att man i synnerlighet träffas på en annan plats. Detta gör att man ser varandra på ett annat 

sätt” menar en av avdelningscheferna. Den individuella utvecklingen är väldigt viktig men 

det är även viktigt att höra ihop med någon.  

5.4.2 Medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal, som man kallar det inom organisationen, arbetar 

man även med. Utvecklingssamtalen sker en gång om året och är frivilliga. Samtalen är en 

möjlighet att diskutera individens och lärosätets situation och är tänkt som ett ömsesidigt 

utbyte vad det gäller mål, samarbete, utvärdering och utveckling. Till skillnad från det dagliga 

samtalet ger utvecklingssamtalen tillfälle att ostört samtala om frågor som är viktiga för 

individens och lärosätets utveckling, det är en chans för de anställda att utveckla sig själva 

och sitt eget arbete (Information tagen ur lärosätets mall för utvecklingssamtal). 
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När det är dags att ha utvecklingssamtal brukar avdelningscheferna skicka ut ett mejl till alla 

medarbetare där man har avsatta tider som de får boka in sig på. Utvecklingssamtalen brukar 

vanligtvis utgå ifrån en mall som man även skickar ut innan själva samtalet. Detta för att 

informera medarbetarna kring syftet och för att ge dem en chans att förbereda sig på alla 

punkter. Samtliga avdelningschefer brukar även inleda samtalen med att förklara avsikten. 

”Dels utgår vi ifrån mallarna vi har och där står syftet med samtalet. Men sen brukar jag 

inleda samtalet med att säga, det här är ditt samtal med mig och det är du som styr vad du 

vill lyfta fram och jag kommer ge min bild av hur ditt arbete går på dem områdena jag tycker 

är viktigt att du utvecklar” menar respondent ”C”. Mallen fungerar som ett stöd i samtalen 

och vissa avdelningschefer använder även andra uppläggningar vid samtalen. ”E” berättar att 

denne brukar inleda varje samtal med fyra frågor: ”Samtalen inleder jag med fyra frågor, 1. 

Vad gör du? 2. Vad vill du göra? 3. Vad hindrar dig? 4. Hur tar vi steg i rätt riktning?”.  I 

det stora hela menar samtliga respondenter att dem inte har uppfattat att det råder någon 

spänning eller att man har haft olika uppfattningar kring samtalen. Vissa respondenter har 

dock ibland märkt vissa skillnader. Respondent ”C” menar att ”önskningarna kan vara större 

för medarbetarhållet än vad jag kan leva upp till, det vill säga man kan önska att man skulle 

få mer tid för utveckling åt ett håll där jag inte kan leva upp till riktigt och det har att göra 

med att jag måste rätta mig efter det ekonomiska läget”.  ”D” talade även om detta och 

menade att en forskare har exempelvis en vilja att utveckla sig själv men att man som chef 

även måste tänka på verksamheten och verksamhetens utveckling. Ibland kan detta krocka 

och det blir då väldigt viktigt att hålla en röd tråd. ”Ibland är det viktigt att hitta en balans 

mellan organisationens mål och individens mål”. ”A” menar på att samtalen i vissa fall 

förväxlas med lönesamtal, något man har valt att skilja från utvecklingssamtalen, vilket 

många ibland uppfattar som svårt. 

Medarbetarna uppfattar samtalen som något positivt och en möjlighet eller verktyg för 

utveckling enligt dem flesta avdelningscheferna. ”I” återger ”om man jämför med andra 

verksamheter så har lärare trots allt ett driv och en vilja att kontinuerligt utvecklas och stärka 

sin kompetens. Det gäller lärare i alla åldrar, även om man är nära en pension”. Respondent 

”C” menar dock att samtalen i sig kanske inte är det viktigaste de anställda har utan det är 

viktigt att man har en daglig kontakt och att man försöker prata till vardags. ”Jag pratar med 

dem till vardags också, så när utvecklingssamtalen kommer så är vi ibland redan överens” 

menar ”C”. I det stora hela ses alltså utvecklingssamtalen som något positivt, sedan finns det 

alltid vissa medarbetare som inte väljer att komma och det kan vara olika vad folk tycker om 

möten. Dock försöker avdelningscheferna att uppmuntra de anställda till att komma på 

mötena och förklarar i utskicket att detta är en möjlighet för dem att diskutera det egna arbetet 

och utvecklingen. Från chefernas håll uppfattar man utvecklingssamtalen som väldigt positiva 

och flera har upplevt många fördelar med att ha dessa samtal. För respondent ”C” är 

utvecklingssamtalen det viktigaste samtalen denne har. ”D” menar även att dessa samtal är 

otroligt viktiga, ”en timme med varje person bidrar också till lite personlig relation som 

också kan vara bra att bygga på. Det skapar förtroende. För att kunna göra insatser för den 

anställde är förtroende viktigt. När man skapar det här förtroendet gör det även enklare att 

ha kortare möten under året”.  
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Det som sedan tas upp i samtalen kan se olika ut för varje gång. Dels får den anställde 

uttrycka sina tankar och önskemål kring vad denna tycker och tänker men det ger även 

cheferna en möjlighet att uttrycka deras förväntningar. Dels är det en avstämning av vad som 

skett under tidigare år. En viktig del i utvecklingssamtalen är att man planerar för sin 

kompetensutveckling, vad man vill göra av den, både på kort- och lång sikt. Under 

utvecklingssamtalen görs kompetensplaner upp som konkreta handlingsplaner för hur man 

vill utnyttja sin kompetens tid. I utvecklingssamtalen är det viktigt att hela tiden blicka framåt 

men samtidigt följa upp de som togs upp föregående år. Samtliga avdelningschefer menar att 

det som bestäms i samtalen genomförs i väldigt stor utsträckning. ”F” menar att ”när man har 

skrivit ned det blir det på nått sätt lite som en uppfyllande profetia. Det är förvånads värt ofta 

som vi tittar tillbaka att de vi faktiskt sa har blivit uppfyllt”, Respondent ”I” menar att denne 

har sett en direkt koppling mellan samtalen och det som faktiskt genomförs och händer för 

medarbetarna. Sedan är det inte så att allting kanske genomförs då det exempelvis kan finnas 

saker som inte hinner hända under året. Någon utvärdering av samtalen sker dock inte, 

uppföljning sker beroende på hur nödvändigt det är att det följas upp. Gäller det exempelvis 

åtgärder kring konkret arbetsmiljö följer man upp det och sådana saker genomförs alltid.  

5.4.3 Action Learning 
Medarbetarna har stora möjligheter att själva lösa organisatoriska frågor och problem som kan 

uppstå. På de olika avdelningarna arbetar man väldigt mycket i team eller i ämnesgrupper. 

När det gäller enskilda kurser och ämnen arbetar de anställda ensamma och de förväntas att 

lösa olika problem som kan uppstå. Respondent ”F” förklarade detta och menade att ”i den 

lille sfären får de göra det, kring sig själva och sin kurs”. ”G” uttryckte även detta, ”på 

operativ nivå, i samband med de kurser som man är involverad i, så förväntas man lösa de 

problem som uppstår.” Respondenterna menade även att det är skönt när saker och ting kan 

lösas utan att de behöver rycka in. Vid komplexare problem som kan komma upp är 

möjligheterna lite begränsande. Oftast rör det frågor som berör hela verksamheten och inte 

bara en avdelning. De flesta respondenter påpekade dock att det ändå sker omfattande 

dialoger kring större beslut, ”lärarna finns representerade på alla nivåer men dem kan inte 

bestämma allt på högre nivå” menar respondent ”F”.  Respondent ”I” förklarar att ”när det 

gäller komplexare frågor har vi möten med akademierna och avdelningarna och dialoger 

med rektor och jag upplever att den enskilde medarbetaren har en möjlighet att få sin röst 

hörd och ge synpunkter på beslut samt påverka beslut”. Respondent ”B” gav ett konkret 

exempel på hur man på en avdelning involverat personalen i olika organisatoriska frågor: -

”Tidigare när man har arbetat med verksamhetsplaner, så har akademichefen delegerat 

ansvaret ned till varje avdelningschef som delegerat det till övrig personal. Man har då 

arbetat i grupp och tagit fram förslag som man sedan lämna till cheferna. Varje person har 

fått möjlighet att tycka till i grupperna och sedan har man lämnat ifrån sig underlag”.  

5.4.4 Succession- and Career planning 
Internrekryteringar förekommer oftast inom verksamheten, dock menar de flesta respondenter 

att man inte har någon formell process för hur man arbetar för att hitta personer till 

nyckelpositioner. I det flesta fall handplockas de personer man anser passar bäst, ”man 

handplockar de personer som man anser passar bäst, man diskuterar tillsammans med 
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akademichefen och avdelningschefen, vilken person som skulle kunna passa för en specifik 

roll” menar respondent ”B”. I utvecklingssamtalen brukar man även får reda på ambitioner 

och detta tar man sedan hänsyn till när uppdrag utlyses via verksamhetens intranät. När det 

gäller arbetet med att hitta nyckelpersoner uttrycker ”C” att ”när uppdrag utlyses internt så 

jobbar vi också med att kanske försöka motivera dem som man tror är nyckelpersoner genom 

att prata med dem genom att säga, jag tycker att det vore bra om du sökte det här”. Personer 

som visar intresse och engagemang för saker och ting brukar vara de man plockar, ”därför 

har jag behov av att känna avdelningen, känna människorna, en och en och hur du funkar och 

inte funkar för att veta när uppdragen utlyses så då går jag till dem jag tror på.”            

Respondent ”F” upplevde dock att man även använder sig av formella strategier för att hitta 

personer till vissa nyckelpositioner. Ett exempel på detta är när man ska välja ny styrelse, för 

att få dessa platser måste man bli invald. I denna process får alla lärare exempelvis vara med 

att rösta vem om ska få sitta på dessa poster. Liknande formella processer finns även när man 

söker personal till de olika nämnderna. Annars sker rekrytering även väldigt mycket internt 

och oftast är det så att alla tjänster som kommer upp utlyses internt så att medarbetarna har 

möjlighet att söka platser på andra positioner.  

Karriärutvecklingsstrategier är något som även förekommer dock inte i form av en 

strukturerad process. Som adjunkt har man möjlighet att bli lektor och som lektor kan man 

sedan gå vidare för att bli docent eller professor. Andra poster som forskningsledare, 

ämnesansvarig eller utbildningsledare kan man även erhålla, men dessa positioner blir man 

oftast handplockad till. Det är framförallt nästa steg i forskningen som man förväntas att 

arbeta mot och uppmuntras att gå vidare med. Lärosätet erbjuder i stort sett en betald 

utbildning som man kan gå antingen på hel- eller halvtid för att bli lektor. Normalt brukar det 

ta fyra eller åtta år beroende på om man väljer att utbilda sig på halv- eller heltid. ”C” 

förklarar att ”inom akademin är akademisk meritering i form av högre examen ett strategiskt 

mål för oss, så där jobbar vi strategiskt med att försöka höja kompetensen och då använder vi 

ofta interna medel för att ge specifika insatser för att se till att personalgrupper kan höja sin 

vetenskapliga kompetens”. Samtliga avdelningschefer utryckte vikten av att se till att höja den 

vetenskapliga kompetensen bland de anställda. ”Det är viktigt för både lärosätet och för den 

enskilde individen att man kommer vidare i sin akademiska karriär. Vi utvärderas utifrån 

vilken kompetens personalen har och därför är det viktigt att vi har kompetent personal, så 

ofta finns karriärplanering i samband med medarbetarsamtalen” menar ”I”.  

Respondent ”E” hade en lite annorlunda syn på karriärutvecklingsstrategierna. 

Anställningsformerna ser olika ut mellan adjunkter och lektorer, man har möjlighet att 

utvecklas till lektor om man disputerar och forskar dock är denna process lång. ”E” menar att 

det behövs en tydligare bild över olika karriärvägar och ”E” vill hitta parallella karriärvägar 

för adjunkter där man har andra positioner som ska vara ovanför adjunkt exempelvis excellent 

lärare eller biträdande lektor. Utifrån sina prestationer och kunskaper man erhållit kan man då 

bli befordrad till dessa poster. Alla adjunkter har inte möjlighet att ta nästa steg och bli lektor, 

då det är en tidskrävande process och ”E” menar att parallella karriärvägar möjligtvis hade 

medfört att den anställningen blir mer attraktiv och lett till större motivation bland de 

adjunkter som inte har möjlighet att bli lektorer.  
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6. Analys  

I följande avsnitt kommer vi att analysera det empiriska material som vi har samlat in genom 

vår studie och som presenteras i vårt empiriska avsnitt, genom att vi väver ihop teorin och 

empirin. Vi kommer i analysen löpande diskutera resultaten.  

6.1 Talent Management inom organisationen 
Talent Management handlar om hur företag på ett systematiskt och strukturerat sätt kan 

attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare i syfte att skapa effektiva organisationer. 

(Wikström & Martin 2012, s. 5). En annan vanlig beskrivning av TM är att det är en process 

som syftar till att effektivisera traditionellt HR-arbete och på så vis kunna möta framtida 

behov och uppnå strategiska mål. Vidare måste dessa personalfrågor utgå ifrån och vara 

integrerat i affärskonceptet, strategin, visionen och den önskade företagskulturen för att 

arbetet ska ge resultat. (Wikström & Martin 2012, s. 12-13, s. 175). Våra respondenter 

förklarar att de försöker arbeta med personalfrågor strategiskt och att personalfrågor i viss 

utsträckning även är kopplade till företagets vision vilket är en direkt koppling till arbetet som 

ingår i en Talent Management strategi. Det strategiska arbetet har dock främst varit inriktat på 

rekrytering enligt respondent ”D”. Heinen & O’Neill (2004) menar att Talent Management 

ska vara en löpande strategiska prioritering och inte enbart en HR praxis. Det har enligt våra 

uppfattningar inte framkommit till vilken utsträckning lärosätet arbetar strategiskt med 

personalfrågor och till vilken utsträckning dessa är integrerade i det övergripande 

affärskonceptet. Det strategiska och integrerade synsättet som präglar en Talent Management 

strategi har vi utifrån våra tolkningar inte kunnat se. Trots detta har vi dock kunnat se flera 

likheter mellan de verktyg för att behålla och utveckla talanger som återfinns i litteratur och 

forskning och den organisation som vi genomför studien på.  

6.2 Verktyg för att behålla talanger 

6.2.1 Ledarskap och medarbetarskap 
Vi har genom vår empiriska studie kartlagt flertalet faktorer som går att sammankopplas med 

det teoretiska avsnittet kring ledarskap och medarbetarskap. Som verktyg för att behålla 

medarbetare inom organisationen är gott ledarskap och framförallt positivt medarbetarskap 

något som man eftersträvar. Som teorin uttrycker så för att lyckas med implementeringen av 

en TM strategi mot att behålla och utveckla medarbetare så har chefen en otroligt stor roll 

inom verksamheten. Avdelningschefen har höga krav på sig att prestera och hålla avdelningen 

i positiv anda. Det handlar som tidigare nämnt kring både individuella och organisatoriska 

resultat på avdelningen (Cheese m.fl. 2007, s. 224; Hirsh 2004, s. 236). Teorin säger att 

cheferna, för att främja talanger inom verksamheten, måste identifiera möjligheter för 

kompetensutveckling samt investera i den. Likaså låta medarbetare arbeta med det de har 

kompetens inom. Detta arbetas aktivt med på flera avdelningar, där chefen strävar mot att ge 

samtliga medarbetare en chans till att utvecklas i tjänsten, både individuellt och 
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organisatoriskt. Mer ingående kring kompetensutveckling kan du läsa om längre ner i vårt 

analysavsnitt. Flertalet respondenter antydde också vikten av att låta medarbetarna arbeta 

inom det de är bra på, att bemöta de vägar som medarbetare önskar att gå, genom att hitta 

attraktiva lösningar för den anställde i tjänsteplaneringen, där respondenter exemplifierar med 

undervisningsfria perioder eller deltidsarbete, om det finn önskan om till exempel forskning. 

Teoretiskt sett är det viktigt att chefen lägger energi och tid på utveckling, vilket många 

avdelningschefer också gör.  

 

Frank m.fl. (2004) förklarar vikten av att chefen bryr sig om sina anställda och hjälper dem att 

nå eventuella mål. Arbetet kring engagemang måste först ske hos chefen för att man ska 

kunna bli engagerad som anställd. Detta är tydligt på flertalet avdelningar, så som respondent 

”G” uttryckte ”det gäller att engagera sig i deras sak”, anser vi att detta kan ses som en 

direkt avspegling av teorin. Respondent ”B” har under sina år som avdelningschef byggt upp 

ett bra förtroende mellan chef och anställd, för att på ett lättare sätt kunna bli involverad i vad 

den anställde gör i arbetet. Här är kommunikation a och o, där man lyssnar in sina 

medarbetare. Avdelningschefen bryr sig i detta fall mycket väl om sina medarbetare och 

ställer frågor kring nuvarande arbete och framtida tankar, för att kunna skapa en god relation. 

”B” hjälper till att nå uppsatta mål i den mängd det går. Att chefen bryr sig om de anställda 

och hjälper till att nå eventuella mål, samt att arbetet först måste grunda sig i chefens 

handlingar kan kopplas till ”den motvind” som respondent ”C” hade upplevt på sin avdelning. 

Flertalet anställda var tvungna att bli uppsagda på grund av okända anledningar, vilket ledde 

till en mycket negativ stämning på avdelningen. I detta fall var avdelningschefen mycket 

engagerad och arbetade med att hålla uppe en bra stämning på avdelningen. ”C” arbetade med 

att driva arbetet framåt, arbetade sig uppåt på nytt för att skapa ett gott medarbetarskap de 

anställda emellan. Flera avdelningschefer har antytt, försöker de fånga hur de anställda mår 

och att de har det bra i arbetet. Som ”C” förklarade var dörren alltid öppen till kontoret, dit 

anställda gärna fick komma om de ville prata. I kämpiga perioder försöker ”C” kontinuerligt 

hålla kontakten med de anställda. Den beskrivandedefinitionen av medarbetarskap som avser 

hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och det egna arbetet, kan kopplas till 

flertalet avdelningar på lärosätet (Bertlett 2011; Kilhammar 2011; Hällstén och Tengblad 

2006, s. 10). Medarbetarskapet grundar sig på många avdelningar på relationen mellan 

medarbetarna och relationen mellan medarbetarna och avdelningschefen. För att 

medarbetarskapet ska fungera gäller det att hitta en balans mellan arbete och privatliv, vilket 

vi går mer ingående på under rubriken ”skapa en attraktiv arbetsplats”, förhållningssättet till 

chefen och till de övriga medarbetarna.  

  

Den mest framskridna formen av medarbetarskap och ledarskap som teorin tar upp (Hällsten 

& Tengblad 2006), namnges som medlarskap. Utifrån våra intervjuer tolkar vi som att det 

finns ett bra medlarskap på avdelningarna. Medlarskap bygger på en fungerande interaktion 

mellan medarbetare och ledare. Utifrån vad vi ovan har nämnt anser vi att avdelningschefen 

skapar sig god kunskap om medarbetarens situation och dess arbetsuppgifter, via det 

engagemang som visas. Likaså ger avdelningscheferna ansvar och befogenheter för det 

arbetet som måste utföras.  Att arbetet kring engagemang måste, som teorin förklarar, först 

ske hos chefen för att det ska kunna komma från de anställda, är ett intressant uttryck (Frank 
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m.fl. 2004). Efter vår kvalitativa studie anser vi att engagemang, kultur och medarbetarskap är 

begrepp som är väl sammankopplade. Møller (1994) förklarar att samtliga medarbetare måste 

vara engagerade i verksamheten och när de är det skapas en god kultur, vilket i sin tur bidrar 

till gott medarbetarskap. Respondent ”A” menar på att det finns faktorer som man som 

avdelningschef inte kan råda över, som också bidrar till engagemang, bland annat en god 

kultur och stämning mellan medarbetarna. Även ”G” påpekar vikten av att ha en god 

stämning internt inom organisationen. Med detta sagt kan vi tolka att gott medarbetarskap kan 

skapas utifrån engagemang från olika håll. Dels utifrån engagerade avdelningschefer, men 

också utifrån god kultur och stämning inom organisationen, som bidrar till engagemang och 

medarbetarskap.  

 

Den beskrivande definitionen av medarbetarskap fokuserar huvudsakligen på individen, men 

ur ett organisatoriskt perspektiv kan medarbetarskap identifieras utifrån fem teoretiska 

modeller (Hällsten och Tengblad 2006), hur medarbetaren kan praktisera sitt medarbetarskap i 

förhållande till verksamheten och hur den är organiserad. Här ser vi en konkret koppling 

mellan samtliga avdelningar och det teoretiska organisationsorienterade medarbetarskapet, 

som bygger på att ledningen sätter övergripande ramar och arbetssätt, och inom dessa ramar 

och arbetssätten har medarbetaren ansvar och befogenheter. Här drar vi en parallell till 

medarbetarens möjligheter till initiativ, ansvar och beslut på strategisk och operativ nivå. 

Övergripande ramar och arbetssätt sätts på strategisk nivå av avdelningschef, akademichef 

eller högsta ledningen. Här har du möjlighet att komma med initiativ och idéer, men besluten 

fattas av ovan nämnda. Inom uppsatta ramar och arbetssätt, har den enskilde medarbetaren 

stora möjligheter till även beslut kring det egna arbetet. På operativ nivå är det som sagt 

väldigt långtgående delegerat ansvar till de anställda. Inom din egen kurs har du som enskild 

anställd totalt ansvar och beslutsfattande. Som Møller (1994) förklarar är de tre grundstenarna 

i medarbetarskap ansvar, lojalitet och initiativ. De grundläggande premisserna för att 

medarbetarna ska kunna ta ansvar är (1) att ansvar och befogenheter måste delas ut till de 

anställda av organisationens ledning, vilket de på lärosätet gör via de ramar och arbetssätt som 

sätts upp. (2) är att ansvar och befogenheter som delas ut måste accepteras av anställda och de 

måste även vilja ta ansvaret. På lärosätet pressar man inte på några anställda uppgifter som 

man inte vill genomföra. Som respondenter utryckte sig så kretsar arbetet kring att behålla 

medarbetare bland annat i att bemöta de vägar som medarbetare önskar gå, att hitta attraktiva 

läsningar för alla anställda.  Initiativ är något som uppmuntras hos alla inom organisationen. 

Respondent ”H” förklarar att tjänsteplaneringen till stor del läggs ut på arbetsgrupper inom 

avdelningen, där anställda får komma med initiativ till nya lösningar, och utefter det kan 

eventuella förbättringar eller förändringar genomföras. Respondenter menar att det är viktigt 

att få komma med initiativ och få tycka till då det bidrar till en meningsfullhet.  

6.2.2 Engagemang 
Att Talent Management går att koppla samman med organisatoriska resultat och är en relevant 

faktor att arbeta med verkar avdelningschefer inom organisationen vara väl införstådda med. 

Hughes & Rog (2008) förklarar att engagerade anställda förknippas med flera organisatoriska 

resultat som många är direkt relaterade till TM.  Som respondent ”I” uttryckte sig så bygger 

hela lärosätet på engagerade medarbetare och utan detta engagemang skulle utvecklingen inte 
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fungera. Hewitt och Associates (2004) definierar engagerade medarbetare som individer som 

tar initiativ för att förbättra organisationens resultat. Där relaterar vi åter igen till ”I” som 

menar att det är i arbetet kring engagemang som initiativ till nya kurser och program växer 

fram. Även på forskningsfronten och initiativ till nya forskningsprojekt skulle inte fungera 

utan engagerade medarbetare. Lärosätet kan ses som fronten för forskning och undervisning 

och denna för klarar ”I” förändras kontinuerligt. För att lärosätet ska ligga i tiden när det 

gäller kurser, forskning osv. få är engagemangen från enskilda individer livsnödvändigt, för 

att inte riskera att lärosätet stannar av och innehållet i kurserna blir föråldrat eller att man inte 

följer med i aktuell forskning. Engagemang är på så vis en nödvändighet för lärosätets 

resultat. 

Både Gibbons (2006) och Cheese m.fl. (2008) tar upp definitioner av engagemang som 

relaterar till att man har en emotionell och intellektuell sammankoppling till arbetet och med 

sina medarbetare. Här ser vi en parallell till avdelningarnas arbete för att medarbetarna ska 

trivas i form av att de har kul och känner glädje i arbetet. Drivkraften för engagemang från 

flertalet respondenter är att medarbetarna ska trivas och ha det roligt på jobbet, att man får 

göra det man tycker är och kul att man får feedback för möjlighet att utvecklas. Emotionell 

och intellektuell sammankoppling till sina medarbetare får de anställa via arbetet att göra 

saker tillsammans och utvecklas, då man genomför olika aktiviteter och träffar tillsammans. 

Denna form av engagemang exempelvis uppstå då en hel akademi åkte iväg till en 

utbildningsort för att genomföra aktiviteter och diskussioner kring ett specifikt område under 

två dagar. Likaså kan det skapas engagemang då man genomför workshops tillsammans eller 

då man har gemensamma akademidagar, där man låter medarbetare arbeta aktivt med 

frågeställningar som rör avdelningen. En emotionell relation till sina medarbetare kan man 

även få via den kultur som ”A” tar upp som grund för att engagemang ska råda.  

Schaufeli m.fl. (2002) definition av engagemang som ett positivt, utvecklande och 

arbetsrelaterat sinnestillstånd som karaktäriseras av styrka, engagemang och absorption kan 

vi till viss del relatera inom avdelningarna. Styrka som bland annat kännetecknas av att 

människor är fysiskt aktiva i sitt arbete, att de anstränger sig och upprätthåller en god nivå ser 

vi då anställda på avdelningar tar initiativ och där avdelningschefen låter den anställde få sin 

röst hörd. Respondent ”B” förklarar hur de arbetar med att få alla delaktiga och få ”alla med 

på tåget”, där man uppmuntrar till initiativtagande. ”E” ger en ”klapp på ryggen” och 

”pushar” de anställda för att de anstränga sig och upprätthålla en god nivå. Engagemang som 

kännetecknas av att medarbetare finner arbetet meningsfullt och utvecklande, relaterar vi 

återigen till utveckling i den meningen att de har möjlighet till att utvecklas både individuellt 

och organisatoriskt inom avdelningarna. De får exempelvis åka på utbildningsdagar och 

akademidagar.  

I Engelbrechts (2006) studie där han intervjuade danska barnmorskor om hur en engagerad 

barnmorska är fick han som svar att det bland annat är en person som håller uppe en god anda 

på avdelningen, särskilt i situationer där det är låg moral som sprider frustration. Som vi tar 

upp under rubriken medarbetarskap och ledarskap, vilket även blir relevant under 

engagemang, så förklarar respondent ”H” att i frustrerade situationer är det otroligt viktigt att 

som avdelningschef och anställd hålla uppe en positiv anda och driva arbetet framåt, blicka 
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framåt gemensamt. Här kan vi alltså se likande resultat i Engelbrechts (2006) och vår studie 

kring engagerade medarbetare.  

Gibbons (2006) 12 stora forskningsprojekt identifierade de bästa drivkrafterna för att skapa 

engagemang. Flertalet av dessa drivkrafter kan vi koppla samman med drivkrafter för 

engagemang som är tydliga på flera avdelningar inom vår organisation. Inledande så ser vi att 

drivkraften ”förtroende och integritet” blir aktuell i form av engagemang då flera 

avdelningschefer arbetar konkret med att skapa förtroende och bryr sig om sina anställda. 

Respondent ”C” förklarar hur denne arbetar med att ställa frågor kring nuvarande arbetet och 

framtida arbete, om hur drömmar ser ut osv. Detta för att visa att ”C” som avdelningschef 

bryr sig om, samt för att de anställda ska känna förtroende.  

”Typ av jobb” i form av vilken medverkan och självbestämmande som är möjligt på 

positionen man arbetar på, är intressant då samtliga medarbetare på alla avdelningar på inom 

vår organisation har medverkan och självbestämmande i en viss grad. Alla får vara med och 

ha åsikter och ta initiativ till förändringar, men beroende på vilket typ av beslut som ska 

fattas, så kan det till viss del ske av dem anställa individuellt. Självbestämmande är som 

tidigare nämnt i princip total i sitt eget arbete, inom de uppsatta övergripande ramarna som 

finns.  

Samtliga medarbetare har ”karriärmöjligheter” beroende på vilken drivkraft man personligen 

har. Är du engagerad och vill göra karriär har du möjlighet till detta. Som adjunkt kan du bli 

doktorand och forska, för att inta en högre akademisk befattning i form av lektor. Som lektor 

kan du bli docent och professor, där professor är den högsta akademiska befattningen du kan 

ha.  

Drivkraften ”arbetskamrater” och ”personlig relation med chefen” blir relevant genom det 

arbete mot gott medarbetarskap som bedrivs inom avdelningarna och som vi tog upp under 

rubriken ”ledarskap och medarbetarskap”. I det stora hela strävar man här efter att uppnå en 

god arbetskamratskap och en god  relation mellan chef och anställd. Flera avdelningschefer 

försöker som tidigare nämnt fånga upp hur de anställda mår genom att kommunicera med 

varandra. Respondent ”C” förklarande också som tidigare nämnt att denne alltid har dörren 

öppen, så de anställda kan komma in och prata och i kämpiga perioder vill ”C” hålla kontakt 

med de anställda för att kontinuerligt uppdateras i hur de mår. Detta ser vi som en personlig 

relation med chefen. Självklart är detta troligtvis inte möjligt med samtliga anställda, då en 

personlig relation bygger på att det finns en önskan om detta från båda parter.  

Drivkraften ”utvecklingsmöjligheter” för att skapa engagemang är relevant då flertalet 

respondenter nämnde det som en nödvändighet för att få de anställda engagerade. Utveckling 

sker som tidigare nämnt på individuell nivå och organisatorisk nivå. Vill du ta en kurs för din 

egen utvecklings skull i pedagogiska färdigheter eller inläsning av litteratur i den kurs du 

undervisar inom, har du möjlighet till detta, samtidigt som avdelningar eller akademier 

kontinuerligt åker iväg för olika former av utveckling, så som gemensamma kurser, 

temadagar osv.  
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6.2.3 Skapa en attraktiv arbetsplats 
Teorin tar upp vikten av att skapa en miljö där medarbetare trivs och är stimulerade (Earle 

2003). Det kan handla om att glädja sin personal och skapa en rolig och positiv atmosfär. 

Inledningsvis kunde vi via intervjuerna göra skillnad i den psykologiska miljön och den 

fysiska miljön. De psykologiska faktorerna som spelar in var enligt respondent ”C” att man 

måste känna glädje, driv och meningsfullhet i att gå till jobbet. I huvudsak tar teorin upp de 

fysiska faktorerna som spelar in i en attraktiv arbetsplats, men eftersom att det var många av 

respondenterna som lade vikt i psykologiska faktorer, så ser vi det som viktigt att ta upp. 

Personligen tror vi att psykologiska faktorer väger tungt i hur man känner kring arbetsplatsen 

och dess förhållanden. Vi är eniga i våra åsikter kring att man ska trivas, känna glädje och 

fröjd i att befinna sig på arbetsplatsen., men för att skapa denna psykologiska påverkan tror vi 

även att fysiska faktorer har en påverkan. Bland annat spelar arbetskamrater en stor roll. Som 

flera respondenter nämnde, så är det viktigt att känna samhörighet och ha någon att prata med. 

För att skapa detta så krävs fysiska faktorer så som arbetskamrater.   

På arbetsplatsen kan man enligt teorin även få ta del av affärsmässiga förmåner, i form av 

icke-finansiella fördelar. Exempel på detta var biljardbord, massagestolar, gym, spel och 

lekrum, gratis yogaklasser, möjlighet till sjukvård, barnomsorg osv. Dessa är förmåner som 

ska göra arbetsplatsen lockande och bidra till glädje till personalen för att minska 

personalomsättningen, öka de anställdas personliga välbefinnande eller förenkla 

livssituationen i något avseende (Earle 2003; Levering m.fl. 2003). Den fysiska miljön är som 

sagt någonting som avdelningar arbetar för. Många respondenter menar på att den fysiska 

miljön har en stor betydelse, medan andra menar att det har en mindre betydelse. Inom den 

fysiska miljön kan kollegor räknas in, men även andra förmåner så som fruktkorgar och 

kaffemaskiner. På enstaka avdelningar fanns även tillgång till massagestol. Tillgången till 

datorer och internettjänster kan också ses som en förmån ur både teoretisk och empiriskt 

perspektiv. En stor förmån som samtliga anställda på lärosätet har tillgång till är det 

friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år som får utnyttjas fritt inom någon form av friskvård. 

Som teorin nämner, har samtliga anställda även tillgång till gym, bastu och solarium, samt 

massage för reducerade priser. Med andra ord arbetar detta lärosäte med flertalet faktorer för 

att skapa en attraktiv arbetsplats, för att behålla medarbetare. Teorin tar upp gratis yogaklasser 

som exempel på aktiviteter som attraktiva företag kan erbjuda. Lärosätet har en mängd olika 

aktiviteter, såsom aerobics, corepass, innebandy, pilates, cirkelträning och yoga, som är gratis 

för de anställda. Detta lärosäte kan således ses som mycket attraktivt om man är intresserad av 

dessa olika träningsformer och föredrar sociala kontakter. Andra aktiviteter som respondent 

”H” tog upp var olika aktiviteter såsom inspirationsdagar för att samla hela gänget och göra 

saker tillsammans. 

Även gratis sjukvård inom arbetet sågs som en attraktiv förmån. Lärosätet har avtal med ett 

företag inom företagshälsovård, där alla anställda är inkluderade. Upplever du hälsoproblem 

med anknytning till arbetet och detta gäller problem som uppstår på arbetsplatsen, beror på 

arbetet eller som påverkar arbetet har du möjlighet att få hjälp.  

Earle (2003) tar upp Fortunes lista över de bästa företagen att arbeta för i Europa. I Sverige 

ger de H & M som ett exemplariskt företag att vara anställd hos, där de bland annat erbjuder 
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flexibla scheman.  Earle (2003) förklarar vidare att vad mycket tycks peka på är att företag 

med de lyckligaste anställda är det som visar ett intresse inte bara för medarbetarnas yrkesliv, 

utan också för det personliga livet. Det ställs enligt teorin allt större krav på flexibiliteten 

mellan arbetsliv och privatliv s.k. ”work-life balance”. Det kan handla om familjevänliga 

strategier så som föräldraledighet, flexibel schemaläggning, möjlighet att arbeta hemifrån, 

träning på arbetstid osv., och enligt organisationspsykologen John Izzo bidrog balans i 

arbetslivet till minskad personalomsättning med ca 50 % och ökad produktivitet med 20 % 

(Earle 2003). För att skapa en attraktiv arbetsplats förklarar vår respondent ”C” att 

arbetsplatsen ska fungera med ”där jag är i livet”, vart man befinner sig i livet och vilka andra 

personliga åtaganden man har. En av de största förmånerna som de anställda på lärosätet 

faktiskt har är flexibiliteten man har i arbetet. Som lärares arbetsavtal antyder ska lärare vara 

tillgängliga på arbetsplatsen i den omfattning verksamheten och arbetsuppgifterna kräver. Att 

förlägga arbetet på annan plats om arbetsuppgifter och prefekt tillåter är helt okej, i viss mån. 

Anställda har möjlighet att planera och lägga upp din arbetstid helt själv. De behöver inte 

befinna sig på arbetsplatsen 8-17, utan de kan planera själv, utefter vad de har att göra. Med 

flexibel arbetstid har anställda även möjlighet att förlägga träning på arbetstid om de så 

önskar. Denna flexibilitet kopplar vi direkt till teorins begrepp ”work-life balance”, vilket 

enligt både forskare och respondenter är en av de största förmånerna du kan ha som anställd.  

6.3 Verktyg för att utveckla talanger 

6.3.1 Kompetensutveckling 
Organisationen vi har undersökt använder sig i stor grad av olika metoder för 

kompetensutveckling, då det ses som en central del i verksamheten. I teorin framkommer det 

att utveckling av humankapitalet har blivit allt viktigare för dagens organisationer. 

Möjligheter till personlig utveckling är något som är högt eftersträvansvärt bland medarbetare 

idag och är en bidragande faktor till varför medarbetare väljer att stanna kvar. (Garavan m.fl. 

2011; Wikström & Martin 2012, s. 84) Inom vår organisation är utveckling av kompetensen 

strategiskt viktigt då lärosätet utvärderas utifrån vilken kompetens personalen har. Därför ges 

stora möjligheter till de anställda att utvecklas i både sin egen roll och i andra sammanhang. 

Om medarbetarna vill och själva tar för sig finns stora utvecklingsmöjligheter. 

Kompetensutveckling är något som ingår i varje lärares tjänst och det finns avsatt tid för 

utveckling. Det som understyrktes i teorin och som även framkom i empirin var vikten av att 

utvecklingsstrategier kan se olika ut för olika verksamheter och bör differentieras för 

verksamhetens specifika mål. Empirin har visat att lärosätet har integrerat 

kompetensutveckling som en del av de anställdas tjänst och man uppmuntrar medarbetarna att 

ta nästa steg i sin akademiska karriär. Akademisk meritering är ett strategiskt mål för 

organisationen och därför arbetar man strategiskt med att försöka höja kompetensen. Heinen 

& O’Neill (2004) påpekar att utvecklingsplanerna även måste ha ett framtidsperspektiv då 

marknaderna ständigt förändras. Inom organisationen försöker man alltid har ett 

framtidsperspektiv då man skriver utvecklingsplaner tillsammans med medarbetarna. 

Respondenter menar att det är viktigt att hela tiden blicka framåt då verksamheten 
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kontinuerligt måste anpassa sig i takt med förändringar och utveckling som sker i den 

akademiska världen.  

Teorin visar att det även är viktigt att skapa en balans mellan individens och organisationens 

mål Att ta hänsyn till de individuella målen är en kritisk faktor för att anställda ska stanna 

kvar inom organisationen. Det måste finnas en balans mellan dessa för att 

utvecklingsstrategierna ska lyckas (Heinen & O’Neill 2004). Utifrån vår empiri kunde vi se 

att organisationen försöker balansera de organisatoriska målen med den individuella 

utvecklingen. En av respondenterna tryckte på att dessa inte får krocka med varandra utan att 

man måste försöka hitta en råd tråd. Vi anser att organisationen håller en röd tråd genom att 

både ha individuella och gemensamma utvecklingsmöjligheter. Samtliga respondenter 

påpekade att en kombination av dessa är ytterst viktigt. Det gäller att hitta individuella 

utvecklingsmöjligheter samtidigt som all personal måste utvecklas tillsammans. Därför 

behövs strategier både på operativ och strategisk nivå som respondent ”E” nämnde.  

Teorin visar för att ansträngningar kring olika utvecklingsstrategier ska vara lyckade krävs det 

konkreta handlingsplaner med kopplingar mot affärsplanen och eventuella kompetensanalyser 

(Wikström & Martin 2012, s. 87). Huruvida lärosätets utvecklingsstrategier är kopplade till 

dess affärsplan anser vi dock inte har framkommit tydligt. Utifrån vår egen uppfattning har vi 

kunnat se att de handlingsplaner som görs via utvecklingssamtalen kan delvis ses som en 

koppling mot strategiska mål. Under utvecklingssamtalen görs kompetensplaner upp som 

konkreta handlingsplaner där samtliga respondenter förklarar att man vill uppmuntra 

medarbetarna att ta nästa steg i sin akademiska karriär. Detta är något som är viktigt och är ett 

strategiskt mål för verksamheten, som respondent ”D” förklarade. En mer konkret 

kompetensutvecklingsstrategi med kopplingar mot affärsplanen anser vi hade gynnat 

lärosätet. På så sätt blir krav och förväntningar på personalen klargjorda som Wikström & 

Martin (2012, s 87) tar upp och ger även en möjlighet till att den övergripande affärsidén och 

visionen genomsyrar hela verksamheten. 

I teorin tog vi upp att det finns många olika teorier kring hur man bäst utvecklar sina 

anställda. Inom ramen för talent development menar Garavan m.fl. (2011) att utveckling bäst 

sker genom erfarenheter, exponering och utmaningar. Utifrån våra tolkningar har vi sett dessa 

tre dimensioner på lärosätet. Lärosätet arbetar väldigt mycket med att uppmuntra personalen 

att ta nästa steg i sin akademiska karriär vilket innebär att de även får nya erfarenheter, 

exponeras för nya tankesätt men också nya utmaningar. Exponering kan även innebära nya 

arbetsuppgifter och arbeta i nya miljöer (Garavan m.fl. 2011), vilket personalen på lärosätet 

har möjlighet till. Det finns möjlighet för lektorer att till exempel arbeta som avdelningschef, 

medarbetarna får även möjlighet att åka utomlands och föreläsa, möjligheter till att gå kurser 

finns också. Respondenterna förklarar att personalen får stora möjligheter till olika former av 

utveckling. 

En annan vanlig kompetensutvecklingsstrategi är den så kallade 70-20-10 strategin, där 70 

procent är utveckling i den egna rollen, 20 procent är utveckling inom organisationen och 10 

procent är extern utbildning (Wikström & Martin 2012, s. 86; Garavan m.fl. 2011). Någon 

sådan uppdelning förekommer inte på lärosätet. Utifrån vår empiri anser vi att medarbetarna 
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får möjlighet att utvecklas i den egna rollen i stor utsträckning. Samtliga respondenter menade 

att fokus ligger på den individuella utvecklingen.  

6.3.2 Medarbetarsamtal 
Organisationens utvecklingssamtal är tänkt att fungera som ett ömsesidigt utbyte vad det 

gäller mål, samarbete, utvärdering och utveckling. Det ger personalen en chans att ostört 

samtala om frågor som är viktiga för individens- och lärosätets utvecklig. Personalen får 

möjlighet att uttrycka hur de vill utveckla sig själva och sitt arbete, samtidigt som cheferna 

även får ge sin bild över vilken utveckling de anser är viktig. I teorin tas det upp att 

medarbetarsamtal kan fånga upp mycket av det som pågår i det organisatoriska livet och 

därigenom även utvecklas i takt med förändringar som sker (Lindelöw 2008, s. 203). Empirin 

visar även att man vill identifiera eventuella hinder och möjligheter för att den anställde ska 

kunna uppnå individuella och organisatoriska utvecklingsmål, något som även tas upp i teorin 

att utvecklingssamtal bör innehålla (Asmu 2006). Inom organisationen brukar 

utvecklingssamtalen ske en gång om året. Teorin visar dock att det brukar vara passande med 

samtal med sex månaders mellanrum (Lindelöw 2008, s. 205), emellertid anser vi att detta 

inte skulle vara lämpligt på lärosätet. Oftast tar olika utvecklingsåtgärder tid och flera 

respondenter menar att det dagliga samtalet även är viktigt. Flera respondenter förklarar att de 

försöker ha en daglig kontakt med sin personal och genom detta kommer även förslag om 

utveckling upp. 

För att ett medarbetarsamtal ska bli lyckat måste medarbetarna känna till samtalets syfte och 

vad som ska tas upp under tiden. Svårigheter brukar ibland uppstå då chefer och anställda har 

olika mål med samtalen (Granberg 2003, s. 375). Samtliga respondenter menade att 

personalen känner till förutsättningar och mål med samtalen. Detta säkerställer de genom att 

de inför varje samtal skickar ut mejl till personalen där det står förklarat om vad syftet med 

samtalet är och vad som kommer att tas upp. Samtliga avdelningschefer brukar även inleda 

samtalet med att förklara dess avsikt. Utöver utvecklingssamtalet anser flera respondenter att 

det är viktigt att ha en daglig kontakt med sin personal då detta bidrar till att medarbetarna 

känner förtroende. När väl samtalen kommer brukar det i flera fall vara så att 

utvecklingsplaner redan är informellt gjorda. Vi anser att avdelningschefernas 

tillvägagångssätt är bra då teorin visar att det oundvikligt finns ett maktförhållande mellan 

chef och medarbetare i samtalssituationer (Asmu, 2006). När mål och förväntningar är tydliga 

minskar risken för missförstånd och konflikter vilket brukar vara resultatet av olika 

uppfattningar av samtalen (Granberg 2003, s. 375).  Respondent ”D” talade även om att det är 

viktigt att hålla en röd tråd mellan individuella- och organisatoriska behov vilket Granberg 

(2003, s. 375) menar måste samverka med varandra.  

För att förhindra svårigheter är det även viktigt att samtalen måste ha en naturlig struktur 

(Lindelöw 2008, s. 204-205). Samtalen inom organisationen brukar utgå från en mall där 

olika punkter tas upp, för att säkerställa att samtalet har en naturlig struktur har vår empiri 

visat att mallen brukar användas som ett stöd. Några respondenter har valt att använda sig av 

andra upplägg och enbart ha mallen som ett stöd i sina samtal vilket vi uppfattar som något 

bra då det kan bidra till att samtalet blir mer avslappnade. Respondent ”C” påpekade att 

medarbetaren får styra samtalet och välja vad denna vill lyfta fram. Maktförhållandet i 
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samtalssituationer mellan chefen och medarbetaren blir då annorlunda och det är viktigt att 

kunna skapa förutsättningar för ett samtal på lika villkor (Asmu 2006). Ett sätt att skapa 

jämvikt i samtalen är att hålla dem på neutral mark, dvs. på en annan plats än chefens kontor 

(Lindelöw 2008, s. 205). På lärosätet håller man samtalen på chefernas kontor. Huruvida detta 

kan påverka samtalen har dock inte framkommit i vår empiri. Vi anser emellertid att det 

skulle vara bra om cheferna höll samtalen på en annan plats där man kan samtala ostört för att 

säkerställa ett samtal på lika villkor.  

Enligt teorin är det viktigt att samtalen lever upp till medarbetarens förväntningar men också 

främjar kompetensutvecklingen. Medarbetaren måste både få och ge feedback samtidigt som 

man måste ta fram mål och en eventuell utvecklingsplan för den kommande perioden 

(Lindelöw 2008, s. 204-205). En viktig del i samtalen är att man planerar för sin 

kompetensutveckling både på kort och lång sikt, det är även då man gör konkreta 

handlingsplaner för hur de anställa ska utnyttja sin kompetens tid. Medarbetare får en 

möjlighet att även uttrycka sina egna tankar och förväntningar samtidigt som även chefen ger 

sin syn på det hela. Jönsson (2004, s. 13) skriver att en annan förutsättning för att samtalen 

ska gynna både organisationen och den enskilde arbetaren är att samtalet uppfattas som en 

naturlig del av ledarskapet. Detta uppfattar vi att lärosätet har lyckats med då fler 

respondenter påpekat att det dagliga samtalet är viktigt och att man försöker ha en daglig 

kontakt med sina anställda. 

När medarbetarsamtalen används på rätt sätt kan de bli ett kraftfullt instrument som stimulerar 

effektiviteten (Lindelöw 2008, s. 203). Vår empiri visar att organisationens utvecklingssamtal 

har lett till många positiva effekter. Samtliga respondenter menar att det som bestäms i 

samtalen oftast alltid genomförs, vilket vi även anser bidrar till den organisatoriska 

utvecklingen och effektiviteten. Vi uppfattar att det finns en direkt koppling mellan olika 

utvecklingsåtgärder och den slutgiltiga prestationen. Teorin visar att utvecklingssamtal även 

kan förbättra kommunikationen mellan verksamheten och individen (Granberg 2003, s. 376, 

380). Detta är något som anses vara viktigt på lärosätet. Respondent ”C” förklarade att dessa 

samtal är bland de viktigaste samtalen som denne har just på grund av att det ger en möjlighet 

att utveckla en närmare relation med medarbetarna. ”D” menar även att detta är otroligt 

viktigt då det skapar ett förtroende och för att man ska kunna göra insatser åt personalen är 

förtroende väldigt viktigt.  

6.3.3 Action Learning 
Action learning kan ses som ett formellt utvecklingsprogram där lärande på arbetsplatsen står 

i fokus. (Garavan m.fl. 2011; Granberg 2003, s. 416). Vår empiri visar att lärosätet inte 

arbetar utifrån något formellt utvecklingsprogram såsom action learning. Vi anser dock att 

arbetet inom de olika ämnesgrupperna eller teamen som finns inom avdelningarna till viss del 

kan ses som en form av action learning. Samtliga respondenter förklarade att medarbetarna 

har stora möjligheter att lösa olika organisatoriska problem som kan uppstå på operativ nivå, 

dvs. kring de egna kurserna och ämnena. På operativ nivå förväntas medarbetarna arbeta 

tillsammans och komma på lösningar på eventuella problem som kan uppstå och sedan även 

införa dem. Action learning handlar om att som grupp ta sig an olika sorters problem, 

samarbetar och reflekterar över arbetet och sedan finer lösningar. Lösningar som sedan står 
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till grund för eventuella förändringar (Zuber-Skerritt 2002). Därför anser vi att arbetet som 

görs i de olika ämnesgrupperna och teamen är en direkt avspegling på detta. En annan liknelse 

som vi har sett är att personalen får stora möjligheter att fatta beslut. Våra respondenter 

förklarar att personalen är extremt involverad och cheferna försöker delegera ut ansvaret så 

mycket som möjligt. En nyckelfaktor till att utvecklingsprogram såsom action learning ska 

lyckas är organisationsstrukturen möjliggör för personalen att vara delaktiga i 

beslutfattarprocessen (Zuber-Skerritt, 2002). Vi tolkar detta som att lärosätet arbetar med 

någon form av action learning när det gäller det operativa arbetet.  

Action learning ska dock även omfatta mer komplexare organisatoriska problem (Granberg, 

2003, s. 416; Zuber-Skerritt, 2002). När det gäller att lösa större problem som berör hela 

organisationen har personalen inte lika stora möjligheter. Ämnesgrupperna är avgränsade 

kring det egna arbetet och rör inte mer komplexare och systemorienterade organisatoriska 

frågor. Enligt Zuber-Skerritt (2002) och Granberg (2003, s. 416-417) måste dessa finnas med 

för att action learning ska kunna bidra till individens och organisationens utveckling. 

Respondent ”B” förklarade dock att när de tidigare arbetat med verksamhetsplaner så har 

akademicheferna delegerat ut ansvaret till avdelningscheferna, som vidare delegerat ned 

ansvaret till övrig personal. Då arbetade man i grupper och tog sedan fram förslag som 

lämnades till cheferna. Detta tolkar vi som att någon form av action learning när det gäller 

komplexare åtgärder även funnits. Dock menar våra respondenter att personalen är 

förhållandevis lite involverad på strategisk nivå.  

6.3.4 Succession- and Career planning 
I vår teori tog vi upp att succession- och career planning är två koncept som går ut på att på ett 

systematiskt sätt se till att det finns lämpliga kandidater tillgängliga för att fylla 

nyckelpositioner inom en organisation (Lane & Pollner 2008). Några formella processer för 

att hitta och utveckla personer till nyckelpositioner finns inte inom vår organisation. 

Internrekryteringar förekommer men dessa handplockas dock. I utvecklingssamtalen brukar 

cheferna få reda på ambitioner som personalen har som man sedan tar hänsyn till när det 

dyker upp någon lämplig position. Respondent ”C” förklarade bland annat att man istället 

försöker motivera de personer som man tror är nyckelpersoner för vissa positioner. Någon 

form av formella strategier förekommer dock enligt ”F” då man exempelvis ska välja ny 

styrelse eller personal till olika nämnder. Detta arbete uppfattar vi dock inte att de går i linje 

med succession planning. Utifrån våra tolkningar av empirin arbetar inte lärosätet med någon 

form av succession planning.  

Career planning är ett förhållningssätt i en organisation för att säkerställa att personer med rätt 

kvalifikationer och erfarenhet finns tillgängliga när de behövs (Zheng m.fl. 2001). Genom att 

använda sig av karriärutvecklingsstrategier kan arbetsgivaren coacha den anställde i sin 

individuella karriärplanering och genom att realisera denna planering kan man allokera ut de 

mänskliga resurserna på ett bra sätt. Således kan career planning uppfattas som gemensamma 

insatser mellan den enskilde medarbetaren och organisationen. På lärosätet har man många 

möjligheter till karriärutveckling och karriärutvecklingsstrategier är något som förekommer, 

men dock inte i form av en strukturerad process. Våra respondenter förklarade att inom den 

akademiska världen är akademisk meritering det som räknas, därför arbetar lärosätet 
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strategiskt med att höja den vetenskapliga kompetensen bland personalen. ”I” menade att det 

är viktigt både för organisationen och individen att de går vidare i sin akademiska karriär och 

därför har man karriärplanering i samband med medarbetarsamtalen. Som adjunkt har man 

möjlighet att bli lektor och lärosätet erbjuder i stort sett en betald utbildning som man kan gå 

antingen på hel- eller halvtid. Andra poster som ämnesansvarig eller utbildningsledare kan 

man även bli men dessa positioner blir man oftast handplockad till. Det är framförallt nästa 

steg i forskningen som man förväntats att arbeta mot och uppmuntras med att gå vidare med. 

Respondent ”E” menar dock att det saknas en tydligare bild över vilka karriärvägar som 

personalen har möjlighet till. ”E” vill även hitta parallella karriärvägar för de adjunkter som 

inte har möjlighet att utbilda dig till lektor. Tydligare bild över olika karriärvägar och 

parallella karriärvägar för adjunkter menar ”E” hade gynnat organisationen och gjort vissa 

positioner mer attraktiva. Någon integrerad succession- och career planning som Rothwell 

m.fl. (2005) tar upp förekommer dock inte utifrån våra tolkningar av empirin. 
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7. Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram de huvuddelar vi har kommit fram till och presenterat i 

analysen. Vi kommer även påvisa studiens bidrag och avslutningsvis presentera förslag till 

fortsatt forskning.  

Enligt våra uppfattningar har det inte framkommit till vilken utsträckning lärosätet arbetar 

strategiskt med personalfrågor och till vilken utsträckning dessa är integrerade i det 

övergripande affärskonceptet. Det strategiska och integrerade synsättet som präglar en Talent 

Management strategi har vi utifrån våra tolkningar inte kunnat se. Trots detta har vi dock 

kunnat se flera likheter mellan de verktyg för att behålla och utveckla talanger som återfinns i 

litteratur och forskning och vår organisation. En viktig komponent i att behålla medarbetare är 

ledarskapet och medarbetarskapet internt inom verksamheten. För att lyckas med 

implementeringen av en TM strategi mot att behålla och utveckla medarbetare, så har chefen 

en otroligt stor roll inom verksamheten. Chefen måste identifiera möjligheter för 

kompetensutveckling samt investera i den. På lärosätet tar cheferna ett stort ansvar kring 

utveckling samt är öppna med sina anställda och eftersträvar en god kommunikation och 

kontakt. En god kommunikation och kontakt chef och anställd emellan anser vi är en fördel 

för verksamheten. Dels för att det bidrar till en öppenhet där åsikter blir mer välkomnande, 

men även för att vi tror att det bidragande faktor till att medarbetare väljer att stanna kvar 

inom organisationen. En god relation anser vi är otroligt viktigt. Då ansvaret delegeras ner till 

de anställda på avdelningarna, bidrar det till att TM strategier enkelt kan implementeras.  

Medarbetarskap är en ständig pågående process på avdelningarna, som till stor del grundar sig 

i relationen mellan medarbetarna och relationen mellan medarbetarna och avdelningschefen. 

Relationen mellan medarbetarskap och ledarskap, som enligt teorin förklaras som medlarskap, 

är ett flitigt begrepp på avdelningarna, även om avdelningarna inte uttalat arbetar med detta. 

Interaktionen mellan de anställda och avdelningschefen är väl fungerande, där chefen skapar 

sig god kunskap om sina anställdas situation och dess arbetsuppgifter. Avdelningschefen 

delegerar ansvar och befogenheter för det arbetet som måste utföras. Detta ser vi som 

grundläggande för att verksamheten ska fungera. Inom verksamheten skapas gott 

medarbetarskap utifrån faktorer som en enskild person inte kan råda över, bland annat via en 

god kultur och stämning internt. Gott medarbetarskap skapas även via engagemang från 

chefens och de anställdas håll. Med andra ord kan medarbetarskap skapas utifrån olika håll, 

vilket vi ser som naturligt. Vi tror att det vanligtvis är flera faktorer som kan påverka ett gott 

medarbetarskap för att medarbetar ska trivas inom en verksamhet, som i detta fall 

engagemang från anställdas och chefens håll, men också utifrån en god kultur och stämning 

inom verksamheten.  

Vi kan även se en konkret koppling till det organisatoriska perspektivets 

medarbetarskapsmodell, hur du kan praktisera ditt medarbetarskap i förhållande till 

verksamheten och hur den är organiserad. Det organisationsorienterade medarbetarskapet, 

som bygger på att ledningen sätter övergripande ramar och arbetssätt, och inom dessa ramar 

och arbetssättet har medarbetaren ansvar och befogenheter, är utvecklat på avdelningarna. Då 
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du som enskild medarbetare har möjlighet till initiativ, ansvar och beslut på operativ nivå, kan 

det ses som att medarbetaren har fullt ansvar och befogenheter inom de ramar och arbetssätt 

som sätts av högre chefer eller ledningen. Du har långtgående delegerat ansvar inom dina 

delegerade arbetsuppgifter. Med andra ord så kan vi avläsa att lärosätet använder sig av 

medarbetarskap och ledarskap i stor utsträckning, för att skapa en trivsam och hållbar intern 

miljö. Medarbetarskapet anser vi är en naturlig process internt som till stor del handlar om att 

behålla medarbetare.   

Att engagera sina medarbetare ska vara en central strategi inom TM. Utan engagerade 

medarbetare skulle lärosätets verksamhet inte fungera. Detta är en åsikt som både vi som 

författare till studien och flertalet av respondenter har påpekat. För att få en väl fungerande 

TM-strategi är det viktigt att arbeta med att engagera personalen. Vi påvisade även i vår teori 

att engagemang är en betydande faktor till att medarbetare väljer att stanna kvar inom 

organisationen. Engagerade medarbetare förknippas med flertalet organisatoriska resultat, 

vilket ytterligare är en anledning till varför arbetet kring engagemang är viktigt. Lärosätet 

bygger på engagerade medarbetare, där man tar individuella initiativ för att förbättra 

organisationens resultat. Utan engagemang där initiativ tas till nya kurser, program och 

forskning etc., skulle verksamheten retardera och utvecklingen skulle stanna upp. Lärosätet 

kan ses som fronten för forskning och utbildning, där det krävs en konstant utveckling, för att 

ligga i tiden och inte riskera att lärosätet stannar av och kursinnehåll blir föråldrat. 

Engagemang är på så vis en nödvändighet för lärosätets resultat.  

Lärosätets medarbetare har i stor mån emotionella och intellektuella sammankopplingar med 

arbetet, vilket också kan ses som en form av engagemang. Flera avdelningar arbetar 

kontinuerligt med trivselarbete, där man ska känna glädje i arbetet och göra det man tycker är 

kul. Emotionell och intellektuell sammankoppling till sina medarbetare får de anställa via 

arbetet att göra saker tillsammans och utvecklas, då man genomför olika aktiviteter och träffar 

tillsammans. Engagemang kan kort och gott skapas då akademier åker iväg på 

utbildningsdagar, när man genomför workshops, låter medarbetare arbeta med 

frågeställningar som rör avdelningen, eller via en god kultur medarbetarna sinsemellan. Vi 

vill mena att det är otroligt viktigt att man som arbetskamrater behöver genomföra saker 

tillsammans och utvecklas som grupp, vilket sker då hela avdelningar eller akademier 

genomför saker tillsammans. Vid dessa tillfällen får individer möjlighet att diskutera och 

komma fram till gemensamma beslut, samtidigt som man får tillfälle att umgås och bättra på 

kamratskapen. Vi vill alltså mena att emotionell relation med sina medarbetare förstärks 

genom att genomföra saker tillsammans, vilket vi tror bidrar till att medarbetare stannar kvar 

inom organisationen. Som respondenter har antytt så krävs det bra stämning och goda 

relationer för att man ska trivas. Enkla metoder så som att som avdelningschef alltid har 

dörren öppen in till kontoret, att medarbetare och chefer är integrerade med varandra osv. är 

viktigt på flera avdelningar.  

För att skapa ett gott engagemang är det viktigt att både anställda och chefer arbetar med att 

hålla uppe en positiv anda och gemensamt blicka framåt, vilket är påtagligt på flera 

avdelningar. Det finns ett arbete kring att skapa förtroende och bry sig om de anställda från 

avdelningschefers håll. Att bry sig om någon annan anser vi också hör till emotionella 
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relationer som tas upp ovan. Även om alla arbetskamrater, eller kanske inte någon alls, tillhör 

kretsen med nära vänner, så tror vi att faktorer så som omtanke, uppskattning och att någon 

bryr sig om en är otroligt viktigt för att man ska vilja stannar kvar på arbetsplatsen. Att bry sig 

om någon i form av att man frågar hur någon mår, eller hur arbetet går, tror vi är små 

bidragande faktorer till trivsel.  

Likaså är mängden medverkan och självbestämmande i arbetet viktiga faktorer som man på 

lärosätet anser är betydande när det gäller arbetet kring engagemang. Medverkan och 

självbestämmande är återkommande i viss mån hela tiden, framförallt på operativ nivå, när 

det gäller det egna arbetet. Medarbetare får som tidigare nämnt vara med och ha åsikter och 

komma med initiativ till mycket stor del på avdelningen. Detta ser både vi och flertalet 

avdelningschefer som otroligt viktigt för att man ska bli engagerad. Det är viktigt att man får 

sin röst hörd, att någon lyssnar på vad man har att säga, vilka åsikter man har kring 

avdelningen och dess utveckling osv.  

När det gäller att skapa en attraktiv arbetsplats för att skapa engagemang, så spelar både 

psykologisk och fysisk miljö in. Till psykologisk miljö hör faktorer så som glädje, driv och 

meningsfullhet in. Att de anställda är glada i vad de gör. Personligen tror vi att psykologiska 

faktorer väger tungt i hur man känner kring arbetsplatsen och dess förhållanden. Vi är eniga i 

våra åsikter kring att man ska trivas, känna glädje och fröjd i att befinna sig på arbetsplatsen, 

men för att skapa denna psykologiska påverkan tror vi även att fysiska faktorer har en 

påverkan. Bland annat så tror vi att arbetskamrater är en stor påverkansfaktor i skapandet av 

en bra psykologisk miljö. Som flera respondenter nämnde, så är det viktigt att känna 

samhörighet och ha någon att prata med. För att skapa detta så krävs fysiska faktorer så som 

arbetskamrater.   

Lärosätet arbetar med en mängd icke-finansiella förmåner som teorin tar upp. Den fysiska 

miljön arbetar alla avdelningar med. Vi tror att fysiska icke-finansiella förmåner till viss del 

har en påverkan i arbetet kring att behålla anställda. Som en respondent uttryckte det kan det 

ses som ”grädde på moset” för vissa, medan andra ser det som livsviktigt för att 

överhuvudtaget ha tagit sig an tjänsten i ett första skede. Personligen tror vi att olika förmåner 

är till fördel för olika typer av människor. Att det finns ett brett spektrum av aktiviteter, i form 

av yoga, pilates, aerobics, innebandy, corepass osv. tror vi är nödvändigt för att locka desto 

fler människor till träning. Man tilltalas olika beroende på vad man har för intressen och 

vilken form av träning man föredrar. Andra föredrar ingen träning alls, men har då istället 

tillgång till massage till reducerade priser, eller gemensamma pokerturneringar. Föredrar man 

olika former av träning eller sociala kontakter är detta lärosäte exemplariskt, då man har stora 

möjligheter att göra saker tillsammans på arbetsplatsen.  

En av de största förmånerna på arbetsplatsen, som flertalet respondenter instämde i, var det 

”work-life balance” som råder. På avdelningarna har de anställda inga 8-17 arbete, utan det är 

fritt att lägga upp arbetet utifrån hur arbetsuppgifterna ser ut, även om det finns en önskan om 

att befinna sig på arbetsplatsen ett antal dagar i veckan. Med flexibel arbetstid har de anställda 

exempelvis möjlighet att förlägga träning på arbetstid, eller om man har familj eller pendlar 

från en längre distans, så är man väldigt fri att strukturera upp sitt eget arbete. Detta ser vi 
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personligen som den största förmånen som de anställda har på lärosätet. Detta bidrar till att de 

anställda kan kombinera arbete och fritid på ett enkelt sätt, vilken vi tror i stor mån är 

önskvärt. Teorin har påvisat att work-life balance är en av de viktigaste faktorerna kring 

arbetet med att behålla medarbetare. Denna form av förmån väger över flertalet av de andra 

förmånerna och är en specifikt bidragande faktor till att anställda på lärosätet stannar kvar. 

Det värdesätts högt hos medarbetare.  

En möjliggörande faktor som även framkom under studien och som vi ser som en viktig 

aspekt i att utveckla anställda är vilka utvecklingsmöjligheter som finns och hur stor vikt som 

läggs på detta. En viktig aspekt inom TM är möjligheten till intern rörlighet då det är en 

möjlighet att bland annat erhålla nya kunskaper. Detta är en fördel för lärosätet då man arbetar 

strategiskt med att höja den vetenskapliga kompetensen. I och med detta erbjuds även möjliga 

karriärvägar och möjligheter till utveckling på många olika håll. Empirin har visat att lärosätet 

har integrerat kompetensutveckling som en del av de anställdas tjänst och man uppmuntrar 

medarbetarna att ta nästa steg i sin akademiska karriär. En avgörande del för en Talent 

Management strategi är att företag måste satsa på den personal som finns och för att företag 

ska kunna säkerställa att de har den bästa kompetensen, måste de även satsa på olika 

utvecklingsmöjligheter. Vi anser även att detta är en bidragande faktor till varför anställda 

väljer att stanna kvar i en organisation. Möjligheten till att utvecklas värderas mycket högre 

idag än tidigare och är därför en grundsten i en lyckad TM strategi.  

Något som även framkom i studien är vikten av att hitta en balans mellan organisatoriska- och 

individuella mål. Den ena ska helst inte överskugga den andra och detta är en utmaning för 

många organisationer. På lärosätet försöker de arbeta, i den mån som det går, med att 

integrera dessa. Det har framkommit att mycket fokus läggs på individen men arbetet med att 

hålla en röd tråd mellan organisationens och individens mål är ett måste. Detta menar vi är en 

viktig aspekt. Att enbart se till de organisatoriska målen kan enligt vår mening hämma 

utvecklingsmöjligheter för individer samtidigt som det inte går att bara utgå får varje enskild 

individs mål. I en väl fungerade TM strategi är detta viktigt. Inom organisationen försöker 

man även alltid har ett framtidsperspektiv. Respondenter menar att det är viktigt att hela tiden 

blicka framåt då verksamheten kontinuerligt måste anpassa sig i takt med förändringar och 

utveckling som sker i den akademiska världen. Detta är en annan fördel som vi har kunnat se, 

då TM strategier är designade utifrån att möta en allt mer och snabbt förändrad omvärld.  

Vi har kunnat se att lärosätet arbetar med olika former av kompetensutveckling. En metod 

som vi tog upp i vår teori är att utveckling sker bäst genom tre olika dimensioner: 

erfarenheter, exponering och utmaningar. Vi har kunnat se att lärosätet arbetar i stor grad med 

dessa. Lärosätet arbetar väldigt mycket med att uppmuntra personalen att ta nästa steg i sin 

akademiska karriär, vilket innebär att de även får nya erfarenheter, exponeras för nya 

tankesätt men också nya utmaningar. Vidare ges även möjlighet till att exempelvis arbeta i 

nya miljöer och ta sig an nya arbetsuppgifter. Respondenterna förklarar att personalen får 

stora möjligheter till olika former av utveckling. Det är just denna interna rörlighet som vi 

anser är viktig för att kunna utvecklas. Enligt vår mening är detta en stor fördel för lärosätet 

då det ger medarbetarna stora möjligheter till att utvecklas. Som vi även nämnde tidigare är 

intern rörlighet en del av en lyckad TM-strategi. Något vi dock anser är viktigt är att verkligen 
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låta de medarbetare som har utvecklats åt ett håll även få möjlighet att faktiskt implementera 

dessa kunskaper. Kopplingen mellan den utveckling personalen får och det dagliga arbetet 

måste vara tydlig. Annars kan detta, enligt oss, leda till att personalen tappar intresset och 

motivationen då de ser att det inte får användning av sina nya kunskaper. Samtliga 

respondenter tryckte väldigt mycket på att låta personalen arbeta med det de faktiskt tycker är 

roligt för att de inte ska tappa engagemanget.  

En annan del som framkom i studien var sambandet mellan medarbetarsamtal och 

kompetensutveckling. Stort fokus läggs på individen och dess utveckling under dessa samtal 

och detta är något vi menar är väldigt bra. I teorin tog vi upp vikten av att samtalen måste leva 

upp till medarbetarens förväntningar men också att de främja kompetensutveckling. En aspekt 

som framkom i empirin var att respondenterna lägger stort fokus i att skapa konkreta 

utvecklingsplaner tillsammans med medarbetarna under dessa samtal. För många 

respondenter har det även blivit en naturlig del av ledarskapet att ha en daglig kontakt med sin 

personal. Genom denna kontakt skapas ett starkare förtroende. Detta anser vi är en stor fördel 

för lärosätet då vi menar att man genom detta tillvägagångssätt ytterligare stärker 

möjligheterna till utveckling. I vår empiri har det även framkommit att lärosätets 

utvecklingssamtal lett till många positiva effekter. Vi uppfattar att det finns en direkt koppling 

mellan olika utvecklingsåtgärder och den slutgiltiga prestationen. 

En annan möjliggörande faktor och en viktig aspekt i en TM-strategi, när det gäller att 

utveckla medarbetare, är hur stora möjligheter som ges för de anställda att själva komma med 

förlag och lösningar på organisatoriska problem. I vår empiri framkommer det att personalen 

får stora möjligheter till att arbeta fritt på operativ nivå. Arbetet inom de olika 

ämnesgrupperna eller teamen som finns inom avdelningarna kan till viss del ses som en form 

av sådant arbete. Samtliga respondenter förklarade att medarbetarna har stora möjligheter att 

lösa olika organisatoriska problem som kan uppstå på operativ nivå, dvs. kring de egna 

kurserna och ämnena. På operativ nivå förväntas medarbetarna arbeta tillsammans och 

komma på lösningar på eventuella problem som kan uppstå och sedan även införa dem. Detta 

är något som vi har kunnat se på alla avdelningar på lärosätet. Vi anser att detta är en stor 

fördel då det kan medföra att personalen utvecklas genom att de får vara delaktiga i alla beslut 

som tas på operativ nivå. Det kan även vara en bidragande faktor till engagemang och 

motivation bland personalen. På högre nivå har vi kunnat se att dessa möjligheter är mer 

begränsade, dock menar vissa respondenter att lärarna finns representerade på alla nivåer 

inom verksamheten. I och med att lärosätet är en relativt stor organisation anser vi att det hade 

varit svårt om varje enskild individ hade varit med i fattandet av större beslut. Vi anser att det 

främst är viktigt att medarbetarna får möjlighet att styra sitt dagliga arbete. Dock menar vi 

även att det är viktigt att låta personalen får sina röster hörda när det gäller de större besluten 

också, då dessa har en direkt påverkan på alla inom organisationen. Detta är någonting vi 

anser att lärosätet kan arbeta mer med. 

Succession- och career planning är två koncept som framkommit under studien och som båda 

är en del av en Talent Management strategi. Några formella processer för att hitta och 

utveckla personer till nyckelpositioner har vi inte kunnat se på lärosätet. Internrekryteringar 

förekommer men dessa handplockas. En viss form av succession planning anser vi hade 
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gynnat lärosätet, då det hade gett en större möjlighet att identifiera de personer som sticker ut 

extra, och därigenom även kunna erbjuda dessa individer möjlighet till större ansvar. Det kan 

exempelvis gälla när de behövs ämnesansvariga eller utbildningsledare. Genom ett sådant 

tillvägagångssätt anser vi att lärosätet hade säkerställt att rätt kompetens finns på rätt plats vid 

rätt tillfälle.  Som vi nämnde tidigare har vi kunnat se att lärosätet erbjuder många möjligheter 

till karriärutveckling. Vi har även kunna se att karriärutvecklingsstrategier är något som 

förekommer, men dock inte i form av en strukturerad process. Våra respondenter förklarade 

att inom den akademiska världen är akademisk meritering det som räknas, och därför arbetar 

lärosätet strategiskt med att höja den vetenskapliga kompetensen bland personalen. En 

respondent menade dock att det krävs en mer tydligare bild över vilka karriärvägar personalen 

har möjlighet till, framför allt för de adjunkter som inte har möjligheter till att utvecklas till 

lektorer. Vi anser att detta är något som lärosätet behöver arbeta mer med för att säkerställa att 

alla medarbetare kan känna att dem har möjlighet till någon form av karriärutveckling. Det 

har framkommit i vår studie att karriärutveckling bland annat är en bidragande faktor för 

engagemang, vilket är anledningen till att det viktigt med en klar bild över vilka 

karriärmöjligheter som lärosätet kan erbjuda personalen. 

7.1 Slutsatser 
För att sammanfatta våra slutsatser och besvara vår problemformulering anser vi att lärosätet 

som vi har genomfört vår studie på använder sig många av de metoder som återfinns i 

litteratur och studier kring Talent Management. Vår studie påvisar att de övergripande 

personalstrategierna även måste vara integrerade i det övergripande affärskonceptet. För att 

möta problematiken som vi tog upp under vår problemformulering, anser vi att detta är 

kritiskt viktigt. För att organisationen ska få ut maximalt av sitt humankapital, samt för att 

humankapitalet ska bidra till konkurrensfördelar, är en integration av personalstrategi och 

företagstrategi viktigt.  

Vår studie visar att lärosätet arbetar med att behålla den interna kompetensen, även om 

strategierna inte är fullt uttalade. Lärosätet befinner sig i en konkurrenssituation, där man 

konkurrerar mot andra lärosäten kring personal med rätt kompetens, och där blir arbetet kring 

engagemang extra viktigt. Att engagera sina anställda ses på lärosätet som en grundläggande 

princip för att verksamheten ska fungera. Vår studie har påvisat att engagemang är en kritisk 

viktig faktor till varför anställda väljer att stanna kvar i en organisation. Huvudsakliga 

faktorer i arbetet kring engagemang på lärosätet kretsar kring de emotionella och 

intellektuella sammankopplingarna till arbetet, att de anställda känner glädje och driv i det de 

gör. Likaså är arbetet kring att göra saker tillsammans otroligt viktigt, att utvecklas som 

grupp, samt mängden medverkan och självbestämmande i arbetet. Det sistnämnda är som 

tidigare nämnt återkommande moment på framförallt operativ nivå. Medarbetarskap är även 

en annan viktig del som har en stor betydelse i att personal väljer att stanna kvar.  Arbetet 

kring medarbetarskap på lärosätet går till viss del hand i hand med arbetet kring engagemang, 

då gott medarbetarskap skapas i engagemanget från chefens och de anställas håll.  Trivsel, 

god kultur och stämning är meningsfulla faktorer som skapas genom gott medarbetarskap, 

som i sin tur kommer ur engagerade medarbetare. Kring arbetet med medarbetarskap och 
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engagemang, kan lärosätet för att maximera effekterna av dessa, dock utveckla tydligare 

ramverk och struktur. Lärosätet använder sig av både psykologiska och fysiska faktorer i 

arbetet med att behålla medarbetare, genom att skapa en attraktiv arbetsplats. Vår studie har 

vidare påvisat att en attraktiv arbetsplats har en betydelse i arbetet med att behålla ansällda. I 

arbetet med att behålla den interna kompetensen på lärosätet är work-life balance den 

viktigaste faktorn. Denna form av förmån väger tungt i arbetet kring att behålla medarbetare 

och värdesätts otroligt högt av många anställda. Det finns återkommande verktyg, som 

organisationen använder sig av, som inte är integrerade med varandra, och saknar 

övergripande ramverk som annars återfinns i Talent Manegement strategier. Detta kan dock 

bero på att lärosätet inte använder sig av någon uttalad TM-strategi.   

När det gäller arbetet med att utveckla medarbetare påvisar vår studie att organisationer bör 

sätta stor vikt på olika kompetensutvecklingsstrategier och investera i dessa. Hur dessa 

utvecklingsprocesser ska genomföras är sedan något som måste anpassas till den enskilda 

organisationen. På lärosätet har de exempelvis integrerat kompetensutveckling som en del av 

lärarnas tjänst. För att utvecklingsstrategier ska vara lyckade mer generellt anser vi att de 

måste vara kopplade mot affärsplanen, vilket även är något som är väldigt framstående i en 

lyckad TM-strategi. Det är vidare viktigt att det finns en balans mellan organisatoriska och 

individuella mål när det gäller utveckling. Att enbart se till de organisatoriska målen kan 

hämma den personliga utvecklingen som eftersträvas bland medarbetare idag. Om anställda 

inte får dessa möjligheter finns det risk för att de även väljer att lämna organisationen, då 

personlig utveckling är högt eftersträvat inom arbetskraften idag. Studien påvisar vidare att 

det även är viktigt att låta de medarbetare som har utvecklats åt ett håll även få möjlighet att 

faktiskt implementera dessa kunskaper. Kopplingen mellan den utveckling personalen får och 

det dagliga arbetet måste kommuniceras ut tydligt. Vi har kunnat se att medarbetarsamtalen 

fungerar som ett bra verktyg för att kommunicera ut olika utvecklingsmöjligheter. Väl 

fungerande samtal måste fungera som ett ömsesidigt utbyte vad det gäller mål, samarbete, 

utvärdering och utveckling mellan chef och anställd. Med hjälp av samtalen kan vidare 

individuella utvecklingsplaner göras upp. 

En annan viktig aspekt inom Talent Management är möjligheten till intern utveckling då det 

är en möjlighet att erhålla nya kunskaper. För att den interna rörligheten ska vara fungerande 

har vi sett att det måste finns möjligheter till olika karriärvägar. Karriärutveckling är även 

något som är högt eftersträvat bland dagens arbetskraft och är bland annat en bidragande 

faktor till engagemang. En tydlig bild över vilka former av karriärutveckling som finns 

tillgänglig är därför en viktig aspekt för att den interna rörligheten ska vara väl fungerande. 

Som en avslutande del är en viss form av succession planning något som är viktigt att 

implementera. Studien påvisar att detta ger en större möjlighet att identifiera de personer som 

sticker ut extra, och därigenom även kunna erbjuda dessa individer möjlighet till större 

ansvar. Genom ett sådant tillvägagångssätt anser vi att organisationer kan säkerställt att rätt 

kompetens finns på rätt plats vid rätt tillfälle. 

Som vi nämnde under vår teoretiska referensram har viss kritik riktats mot Talent 

Management, huruvida TM är ett nytt koncept eller en utveckling av något som redan finns, 

HRM. I vår studie har vi kunnat se att TM är en vidareutveckling av HRM men det har vuxit 



74 

 

fram som ett eget koncept där man sätter individuella behov i fokus. På lärosätet arbetar man 

väldigt mycket på individnivå där exempelvis kompetensutvecklingen i allra största 

utsträckning är differentierad mot de individuella behoven. Trots att lärosätet inte arbetar 

utifrån en uttalad TM strategi har vi kunnat se att Talent Management som präglas av ett 

grundläggande individuellt synsätt, är en del av lärosätet.  

I vår studie valde vi att göra en uppdelning av Talent Management verktyg mot att behålla 

och utveckla medarbetare. Denna uppdelning kan vi i efterhand rikta en viss kritik mot, då 

verktyg under dessa två rubriker går hand i hand med varandra. Det krävs exempelvis 

utvecklingsstrategier även för att kunna behålla medarbetare, vilket gör att denna uppdelning 

inte behöver vara svart och vit. Som vi nämnde ovan måste Talent Management ses som ett 

integrerat synsätt där man även integrera samtliga verktyg. Uppdelningen mellan dessa 

verktyg gav oss dock en bättre överblick över olika verktyg som finns.  

Genom vår studie har vi kunnat se att strategier som återfinns inom Talent Management 

faktiskt fungerar när det gäller att behålla och utveckla medarbetare. Utifrån detta har vi 

kunnat dra slutsatesen att TM som ett självständigt koncept är användbart, då det finns ett 

starkt fokus mot företagens immateriella tillgångar som blivit allt viktigare idag och inte minst 

viktigt även i framtiden. Viss kritik kan dock riktas mot TM som ett helhetskoncept då vi har 

sett att det är svårt att hitta ett enhetligt ramverk för hur Talent Management ska 

implementeras i organisationer. Varje enskild organisation måste forma sina egna TM 

strategier utifrån företaget specifika situation och behov. Ur ett annat perspektiv kan detta 

även ses som en fördel, eftersom konceptet inte blir fyrkantigt och strategier kan anpassas 

efter varje organisations unika situation, då ingen organisation är den andra lik.  

7.2 Studiens bidrag 
Uppsatsen bidrar till en ökad förståelse för Talent Management och olika verktyg som ingår 

för att behålla och utveckla medarbetare. Studien bidrar även till en ökad insikt om huruvida 

dessa går att applicera på en offentlig organisation, mer specifikt ett svenskt lärosäte. Då 

tidigare forskning framför allt varit inriktad på mot den amerikanska och kanadensiska 

marknaden där man framför allt fokuserat på huruvida TM kan bidra till ekonomiska fördelar. 

Vi har genomfört vår studie på en svensk organisation på den svenska marknaden och bidrar 

därför till tidigare forskning genom att undersöka Talent Management i Sverige. Studien 

bidrar även till det forskningsgap som vi påvisade i vår problemdiskussion, kring hur 

utvecklingsprocesser kan genomföras och kommuniceras i organisationer, inom ramen för 

Talent Manegement. Vi har även adresserat problematiken som idag återfinns kring att 

behålla medarbetare. Genom vår studie anser vi att vi har gjort ett bidrag till den tidigare 

forskningen då vi fokuserat framför allt på olika verktyg för att behålla och utveckla anställda. 

Vi anser att detta är någonting som är kritiskt viktigt då personalen är en av kunskapsintensiva 

organisationer viktigaste tillgångar.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Som avslutning vill vi ge förslag på ett antal områden som vi under studiens genomförande 

känt även skulle vara intressant att undersöka, men som dock inte har lämpat sig inom våra 

ramar.  

 Som ett alternativ till vår studie anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en 

undersökning som utgår ifrån de anställdas perspektiv. Det skulle vara intressant att se 

hur personalen upplever arbetet kring olika Talent Management strategier när det 

gäller att behålla och utveckla anställda, samt om de ser några för- respektive 

nackdelar med detta arbete. 

 En annan synvinkel som skulle vara spännande att undersöka är hur man konkret kan 

implementera en Talent Management strategi där alla delar ingår, det vill säga: 

attrahera, behålla och utveckla samt avslutningsprocesser för anställningar, på ett 

lärosäte. 

 Det skulle även vara intressant att undersöka om Talent Management strategier kan se 

likadana ut för de olika generationer som dagens arbetskraft består av, eller om dessa 

bör differentieras, med tanken på olika förutsättningar och krav som respektive 

generation har. 

 

  



76 

 

Referenser 

About Emerald http://www.emeraldinsight.com/about/index.htm [Hämtad 2013-03-16] 

Altman W. (2008), Tuning in to the Talent. Engineering & Technology, Vol. 3 Iss: 4, pp. 74-

77. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion i samhällsvetenskaplig 

forskning. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Alvesson, M. (1995). Management of Knowledge- Intensive Companies. (1:a uppl.). Berlin: 

Walter de Gruyter. 

Alvesson, M. (2004), Knowledge Work and Knowledge Intensive firms, New York: Oxford 

University Press 

Andersen I. (1998), ”Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod.” 

Lund: Studentlitteratur 

Armstrong M. (2009), Armstrong’s handbook on Human Resource Management practice. 

Derby: Saxon Graphics Ltd 

Arnold B. Bakker & Evangelia Demerouti (2008), Towards a model of work engagement, 

Career Development International, Vol. 13, No. 3, pp. 209-223  

Ashton C. & Morton L. (2005). Managing talent for competitive advantage. Strategic HR 

Review, Vol. 4, Iss. 5, pp. 28-31. 

Asmu, B. (2008): Performance appraisal interviews. Preference organization in assessment 

sequences. Journal of Business Communication, vol 45, iss. 4, pp. 408-429. 

Axelsson, B. (1996). Kompetens för konkurrenskraft: Källor, drivkrafter och metoder för 

kompetensutveckling i företag. Stockholm: SNS Förlag 

Bertlett, J. (2011a). An employeeship model and its relation to psychological climate: A study 

of congruence behavior of leaders and followers. Lund: Department of 

Psychology, Lund University. 

 

Bersin, J. (2006). Talent Management: What is it? Why now?. Business & finance at the 

university of Michigans. http://www.bf.umich.edu/docs/KeyReferenceArticles.pdf [Hämtad 

2013-05-06] 

http://www.emeraldinsight.com/about/index.htm


77 

 

Bryman A., & Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, (1:a uppl.), Malmö: 

Liber Ekonomi. 

Bryman A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, (1:a uppl.), Lund: 

Studentlitteratur.  

Cachia, M. & Millward, L. (2011). The telephone medium and semi-structured interviews: a 

complementary fit, Qualitative Research in Organizations and Management, Vol. 6, No. 3 pp. 

265-277 

Cheese P., Craig E. & Thomas R. J. (2007). Talent Powered Organization: Strategies for 

Globalization, Talent Management and High Performance. London, GBR: Kogan 

Christensen J. H, Rog E, (2008) Talent Management: A strategy for improving employee 

recruitment, retention and engagement within hospitality organizations. International journal 

of contemporary hospitality management, Vol. 20, Iss. 7, pp. 743-757 

Chuai X., Preece D. & Iles P. (2008). Is talent management just “old wine in new bottles”? 

“The case of multinational companies in Beijing, Management Research News, Vol. 31, Iss. 

12, pp. 901– 911. 

Collings D G. & Mellahi K. (2009). Strategic talent management: A review and research 

agenda. Human Resource Management Review, Vol. 19 Iss. 4, pp. 304-313. 

Conger, J. and Fulmer, R. (2012) Developing your leadership pipeline, Harvard Business 

Review, pp. 1-10 

Creelman, D. (2004), Return on investment in talent management: Measures you can put to 

work right now. Human Capital Institute pp. 1-16 

Dewhurst M., Guthridge M. & Mohr E. (2009), Motivating people: Getting beyond money, 

http://www.mckinseyquarterly.com/Motivating_people_Getting_beyond_money_2460 

[Hämtad 2013-03-18] 

Earle H A. (2003). Building a workplace of choice: Using the work environment to attract and 

retain top talent. Journal of Facilities Management, Vol. 2 Iss. 3, pp. 244-257. 

Ejler, N. (2011). Managing the Knowledge- Intensive Firm. London: Routledge 

Engelbrecht, S. (2006), “Motivation and burnout in human service work: the case of 

midwifery in Denmark”, unpublished doctoral dissertation, Roskilde University, Roskilde. 

http://www.mckinseyquarterly.com/Motivating_people_Getting_beyond_money_2460


78 

 

Frank, F.D, Finnegan, R. P & Taylor C.R (2004) The Race for Talent: Retaining and 

Engaging workers in the 21st Century, Human Resource Planning, Vol. 27, Iss. 3, pp. 12-25  

Frank, F.D, & Taylor, C.P, (2004). Talent Management: Trends that will shape the future. 

Human Resource Planning. Vol. 27 Iss. 1 pp. 33-41 

Garavan, T.N., Carbery, R., & Rock, A. (2011). Mapping talent development: definition, 

scope and architecture. European Journal of Training and Development. Vol. 36, Iss. 1 pp. 5-

24- 

Gibbons J, (2006) Employee Engagement: A review of Current Research and Its implications, 

The Conference Board, New York, pp. 1-21 

Granberg, O. (2003). PAOU: Personaladministration och organisationsutveckling. (7:e uppl.) 

Stockholm: Natur och Kultur 

Groves, K.S. (2007). Integrating leadership development and succession planning best 

practices, The Journal of Management Development, Vol. 26 Iss: 3 pp. 239-260  

Hartman J. (2004), Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, (2:a uppl.), 

Lund: Studentlitteratur. 

Haskins, M.E., & Shaffer, G.R. (2010). A talent development framework: tackling the puzzle. 

Development and Learning in Organisations. Vol. 24 Iss: 1. pp. 13-16 

Haslinda, A. (2009). Evolving terms of human resource management and development. The 

journal of social international research. Vol. 2 Iss: 9 pp. 180-186 

Hay, M. (2001) Strategies for survival in the war of talent, Career development international, 

Vol. 7, Iss. 1, pp. 52-55 

Heinen J.S. & O’Neil C. (2004), Managing Talent to Maximize Performance, Employment 

Relations Today Vol. 31, Iss. 2, pp. 67-82 

Hewitt Associates, (2004) “What makes a best employer?” Insights and Findings from 

Hewitt’s Gobal Best Employer’s Study, pp.1-28 

Hällstén, F. & Tengblad, S. (Red). (2006). Medarbetarskap i praktiken. Lund: 

Studentlitteratur. 

Jacobsen D.I. (2002), Vad, hur, varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. (1:a uppl.), Lund: Studentlitteratur.  

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6459
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6459
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ert.v31:2/issuetoc


79 

 

Jönsson, G. (2004): Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument. Stockholm: 

Norstedts Juridik 

Kilhammar, K. (2011). Idén om medarbetarskap - en studie av en idés resa in i och genom två 

organisationer. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande. 

 

Kvale, S. (1983), “The qualitative research interview: a phenomenological and a 

hermeneutical mode of understanding”, Journal of Phenomenological Psychology, Vol. 14 

No. 2, pp. 171-96. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interviews.  (Second edition), Sage, Thousand Oaks, CA. 

Kvalitetsaspekter och villkor för examenstillstånd: http://www.uk-

ambetet.se/utbildningskvalitet/kvalitetsapekterochvillkorforexamenstillstand.4.782a298813a8

8dd0dad800011489.html [Hämtad 2013-05-02] 

Lane, K., & Pollner, F.F. (2008). How to address China's growing talent shortage, The 

McKinsey Quarterly, Iss. 3 pp. 32-40 

Lawler, E. (2008). Talent: Making people your competitive advantage. (First edition). San 

Francisco: Jossey-Bass 

Levering, R. and Moskowitz, M. (2003) ‘100 Best Companies to Work for in America 2003’, 

Fortune Magazine, 19th February, http://www.fortune.com/fortune/bestcompanies/ 

Lewis R E. & Heckman R J. (2006). Talent Management. A critical review. Human 

Resources Management Review, Vol. 16, Iss. 2, pp. 139-154. 

Lindelöw, M. (2008). Kompetensbaserad personalstrategi: Hur du tar reda på vad 

organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden. (1:a uppl.), 

Stockholm: Natur och Kultur 

Lomberg, S. (2011). Företag har dålig koll på kompetensen. 

http://www.svd.se/naringsliv/karriar/foretag-har-dalig-koll-pa-kompetensen_6717119.svd 

[Hämtad 2013-05-06] 

McDonnell, A., Lamare, R., Gunnigle, P. & Lavelle, P. (2010), Developing tomorrow's 

leaders—Evidence of global talent management in multinational enterprises, Vol. 45, Iss. 2, 

pp. 150-160 

Magne Holme, I., & Krohn Solvagn, B. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, (2:a uppl.), Lund: Studentlitteratur 

http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/kvalitetsapekterochvillkorforexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011489.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/kvalitetsapekterochvillkorforexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011489.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/kvalitetsapekterochvillkorforexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011489.html
http://www.emeraldinsight.com/bibliographic_databases.htm?id=1741025&PHPSESSID=42r1e0jv70vh1df31045efvg36
http://www.fortune.com/fortune/bestcompanies/


80 

 

Møller, C. (1994). Employeeship: The necessary prerequisite for empowerment. 

Empowerment in Organizations, Vol. 2, Iss. 2, pp. 4-13. 

Nancarrow, C., Barker A., & Wright, L.T. (2001). Engaging the right mindset in qualitative 

marketing research. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 19 Iss: 4, pp. 236 – 243 

 

Nyberg, T. (2007). Nya spelregler på arbetsmarknaden. 

http://www.chef.se/dynamisk/images/uploads/spelregler_pa_arbetsmarknaden.pdf [Hämtad 

2013-05-06] 

Opdenakker, R. (2006), “Advantages and disadvantages of four interview techniques in 

qualitative research”, Qualitative Social Research (Online Journal), Vol. 7 Iss. 4 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4:e uppl.), Lund: Studentlitteratur.  

Palma, M.G. (2009) Succession planning, Vol. 32 Iss. 3, pp. 10-11  

Redford, K. (2005), Shedding lights on talent tactics. Personnel today, pp. 20-22 

Rennstam J. & Wästerfors D. (2011). Att analysera kvalitativt material | Handbok i kvalitativa 

metoder, red. Arhne, G. & Svensson, P., s. 194-208. (1:a uppl.), Malmö: Liber Ekonomi.  

Romans, J. & Lardner, L. (2005). Integrated talent management at BD Japan. Strategic HR 

Reviwe, Vol. 4, Iss. 5, pp. 16-19 

Rosendahl, L. (2011). Jakten på stjärnor tilltar. IFL:s hemsida. 

http://www.ifl.se/Documents/IFL%20Update%20december%202010/Jakten_pa_talangerna.p

df [Hämtad 2013-05-06] 

Rothwell W.J., Jakson R.D., Knight S.C., Lindholm E.J. (2005) Career planning and 

succession management: Developing your organization‘s talent-for today and tomorrow, 

Westport Connecticut, London 

SAGE: Our Journals 

http://www.uk.sagepub.com/journals.nav?utm_source=homepage&utm_medium=link&utm_c

ontent=Our+journals&utm_campaign=homepagelinks [Hämtad 2013-02-16] 

Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma´, V. and Bakker, A.B. (2002), “The 

measurement of engagement and burnout and: a confirmative analytic approach”, Journal of 

Happiness, Studies, Vol. 3, pp. 71-92. 

http://www.uk.sagepub.com/journals.nav?utm_source=homepage&utm_medium=link&utm_content=Our+journals&utm_campaign=homepagelinks
http://www.uk.sagepub.com/journals.nav?utm_source=homepage&utm_medium=link&utm_content=Our+journals&utm_campaign=homepagelinks


81 

 

Schaufeli, W.B. and Bakker, A.B. (2004), “Job demands, job resources and their relationship 

with burnout and engagement: a multi-sample study”, Journal of Organizational Behavior, 

Vol. 25, pp. 293-315. 

Schweyer, A. (2004). Talent management systems. Best Practices in Technology Solutions for 

Recruitment, Retention and Workforce Planning. Toronto: Wiley.  

Tansky, J.W., & Cohen, D.J. (2001). The relationship between organizational support, 

employee development, and organizational commitment: An empirical study. Human 

Resource Development Quarterly, Vol. 12 Iss: 3, pp. 285-300 

Thurén, T. (1997). Källkritik, (1:a uppl.), Stockholm: Almqvist & Wiksell 

Towers Perrin (2003), The 2003 Towers Perrin Talent Report: Working Today: 

Understanding what Drives Employee Engagement, Research Report, Towers Perrin, 

Stamford, CT. 

Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur AB 

Wheatley, D. (2012), Work-life balance, travel-to-work, and the dual career household, 

Nottingham Business School, Nottingham Trent University, Nottingham, UK, Vol. 41, No. 6, 

pp. 813-831 

Wikström C. & Martin H. (2012) Talent Management i praktiken: Attrahera utveckla och 

behåll rätt medarbetare, Ekerlids förlag 

Willem, A. & Buelens, M. (2007) Knowledge Sharing in Public Sector Organizations: The 

Effect of Organizational Characteristics on Interdepartmental Knowledge Sharing, Journal of 

public administration research and theory, Vol. 17, Iss. 4, pp. 581-606 

Zheng, A. Yan; Kleiner, Brian H. (2001). Developments concerning career development and 

transition. Management Research News, Vol. 24 Iss: 3/4 pp. 33-39 

Yin R K. (2012), Applications of Case Study Research, (Third edition), London: SAGE 

Publications  

Zuber-Skerritt, O. (2002). The concept of action learning. The learning organization. Vol 9, 

Iss: 3 pp. 114-124. 

Åhlander, Å C. (2012). Jakten på talanger är igång. http://www.campus.se/Karriartips/Hitta-

Jobbet/Articles/Jakten-pa-talanger-ar-igang [Hämtad 2012-05-06] 

Ödman P-J, (2003) ”Hermeneutik och forskningspraktik” i Gustavsson (Red.) Kunskapande 

metoder inom samhällsvetenskapen, (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Studentlitteratur%20AB


82 

 

Muntliga referenser 
”A” (2013). Intervju om TM [intervju] (personlig kommunikation, 2012-04-15).  

”B” (2013). Intervju om TM [intervju] (personlig kommunikation, 2012-04-15).  

”C” (2013). Intervju om TM [intervju] (personlig kommunikation, 2012-04-15).  

”D” (2013). Intervju om TM [intervju] (personlig kommunikation, 2012-04-18).  

”E” (2013). Intervju om TM [intervju] (personlig kommunikation, 2012-04-17).  

”F” (2013). Intervju om TM [intervju] (personlig kommunikation, 2012-04-18). 

”G” (2013). Intervju om TM [intervju], (personlig kommunikation, 2012-04-17). 

”H” (2013). Intervju om TM [intervju], (personlig kommunikation, 2012-04-15) 

 ”I” (2013). Intervju om TM [intervju], (personlig kommunikation, 2012-04-17) 

  



83 

 

Bilaga 1. Intervjumanual 
Tema 1. Bakgrund om respondenten 

Namn? 

Hur länge har du arbetat inom organisationen?  

Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 

Vad innebär din tjänst? 

Känner ni till begreppet Talent Management?  

Hur arbetar ni med personalfrågor? Finns det någon koppling mellan verksamhetens 

vision/affärsstrategi och arbetet med personalfrågor? 

Tema 2. Lärosätets organisation 

Hur många anställda är du chef över? 

Hur ser organisationsstrukturen ut på er avdelning?  

Tema 3. Verktyg för att behålla talanger 

Ledarskap och medarbetarskap 

Arbetar ni aktivt med att få er nuvarande personal att stanna kvar inom organisationen? 

Hur ser det arbetet ut i så fall? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med ett sådant arbete?  

Vilken roll anser du att du har i det arbetet?  

Hur pass involverad är personalen i beslutsfattandeprocesser? Hur stort utrymme ges för egna 

initiativ och beslut? På operativ och strategisk nivå. (Medarbetarskap)   

Om Ja, vem bestämmer ramar och arbetssätt för de anställda? 

Engagemang 

Hur arbetar ni för att engagera er personal? 

Vilka tror du är de största drivkrafterna för att anställda ska bli engagerade i sitt arbete? 

Om Ja, vilka fördelar har du upplevt med arbetet kring engagemang?  

Skapa en attraktiv arbetsplats 

Många studier har visat att det är viktigt att skapa en attraktiv arbetsplats, för att få anställda 

att stanna kvar inom organisationen. Hur stor roll tror du arbetsplatsen spelar in, när det gäller 

att få anställda att stanna kvar inom er organisationen? 
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Har ni några organisatoriska förmåner eller icke finansiella fördelar får ta del av på 

arbetsplatsen? 

Hur tror du att de påverkar de anställdas vilja att stanna kvar inom organisationen? 

Tema 4. Verktyg för att utveckla talanger 

Kompetensutveckling 

Arbetar ni med kompetensutveckling?  

Om Ja, hur ser era strategier ut för detta arbete? 

Vilka metoder anser du är mest effektiva i arbetet kring kompetensutveckling? 

Medarbetarsamtal 

Arbetar ni med medarbetarsamtal?  

Om Ja, hur går ett sådant samtal till? (Förberedelser, uppföljning)  

Vilka konsekvenser har ni sett av medarbetarskap? (Positiva/Negativa) 

Hur ofta har ni samtal? 

Genomförs det som bestäms i samtalen? 

Anser du att organisationens syfte och medarbetarens syfte med samtalet stämmer överens?  

Hur tydlig är du i informationen om syftet med samtalet? 

Hur tror du att medarbetarna ser på samtalet? (Om du tror att medarbetarna ser det som en 

möjlighet till utveckling) 

Action Learning 

Får de anställda möjlighet att själva lösa organisatoriska frågor och problem som kan uppstå?  

Succession- and Career planning 

Använder ni er av någon process för internrekrytering, hitta personer till nyckelpositioner i 

organisationen?  

Använder ni er av karriärutvecklingsstrategier? 

Om Ja, hur ser dessa strategier ut?  

Om Nej, tror du att sådana strategier hade gynnat organisationen?  

 


