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Sammanfattning 

 
Sveriges väg in i det kunskapsintensiva samhället har bidragit till att mänskliga resurser och 

den kompetens de besitter kan ses som organisationers största konkurrensfördel. Samtidigt 

råder en låg grad av arbetslöshet vilket skapar en ökad konkurrens om arbetskraften för 

organisationerna på arbetsmarknaden. Organisationer kan stärka sin konkurrenskraft och 

säkra sin överlevnad på marknaden genom att arbeta med strategin Talent Management. 

Föreliggande studies syfte behandlar området Talent Management och på vilket sätt 

organisationer, genom strategin arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. 

Syftet uppfylls genom att besvara studiens tre frågeställningar som berör arbetet med att 

attrahera personal genom Employer Branding, utveckla personal genom 

kompetensutveckling och behålla personal genom motivation. Dessa delar utgör även 

grunden för den teori som används i studien. 

 

Studien bygger på en kvalitativ metod där sju organisationer undersöks genom intervjuer med 

personer från respektive verksamhet. Merparten av intervjupersonerna är verksamma inom 

HR-området medan fåtal intervjupersoner besitter annan ledande befattning. För att 

genomföra analys och utläsa resultat används teoristyrd tematisk analys som metod. Studiens 

resultat visar att struktur och ansvarsfördelning av Talent Management och dess 

huvudområden är centralt för strategins implementering i organisationerna. Resultatet visar 

även att organisationerna lägger stor vikt vid området attrahera, medan arbetet inom området 

behålla har viss utvecklingspotential. Studiens resultat visar även att organisationerna ålägger 

chefer ett stort ansvar för delar inom arbetet med Talent Management. 

 

 

Nyckelord: Talent Management, attrahera, utveckla, behålla, Employer Branding, 

kompetensutveckling, motivation.  
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1 Inledning 

Inledningsvis presenteras studiens ämnesområde i form av en kortare bakgrund och 

problemformulering. Därefter redogör vi för studiens syfte och frågeställningar samt för 

studiens avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige är på väg in i ett kunskapsintensivt samhälle där organisationernas största 

konkurrensfördel är dess mänskliga resurser och den kompetens dessa besitter (Martin & 

Wikström 2012:14). Sysselsättningsgraden på den svenska arbetsmarknaden har sedan 2010 

ökat och är efter sviterna av finanskrisen 2008, idag med dess 67,2 % uppe på en jämförbar 

nivå med hur den tidigare som högst legat (Statistiska Centralbyrån 2016; 2017a). 

Arbetslösheten i Sverige ligger i april 2017 på 6,6 % och har sedan 2010 sjunkit medan 

vakansgraden ökat (Statistiska Centralbyrån 2017a; 2017b). Vakansgrad är en variabel som 

visar andelen vakanser av antalet anställda i en redovisningsgrupp, vid en hög vakansgrad 

råder hög arbetskraftsbrist (Statistiska Centralbyrån 2017a). Detta innebär således att behovet 

av arbetskraft ökar samtidigt som det finns färre arbetslösa att rekrytera. Många 

organisationer har svårt att rekrytera och behålla personal till följd av kunskapssamhällets 

utveckling (Martin & Wikström 2012:14), vilket uppfattas gå i linje med Statistiska Central-

byråns-siffror. 

 

Arbetskraften är med andra ord svåråtkomlig, och att fortsätta utveckla en organisation utan 

rätt medarbetare kan hämma tillväxten i denna (Dyhre & Parment 2013:11ff). Den yngre 

generationen ställer allt större krav på sin arbetsgivare, krav på möjlighet till utveckling, 

utmaning och flexibilitet (Martin & Wikström 2012: 14). I och med arbetsmarknadsläget ges 

den yngre generationen möjlighet att yrka på dessa faktorer av arbetsgivare. Arbetstagare ser 

sig om efter de organisationer som kan förse dem med det som de önskar (Dyhre & Parment 

2013:11ff). Detta bidrar till att organisationer måste rätta sig efter kraven för att kunna 

attrahera och behålla sin arbetskraft, och måste således arbeta med att marknadsföra sitt 

arbetsgivarvarumärke samt erbjuda möjligheter i linje med det som efterfrågas. Arbetet med 

att utveckla och motivera personal bör också ske fortlöpande för att värna om arbetskraften 

som redan finns i organisationen, i syfte att behålla den.  

 

Organisationer bör i linje med detta arbeta med strategin Talent Management, vilket kan 

beskrivas som organisationers strukturerade arbete med att attrahera, utveckla och behålla 

personal (Martin & Wikström 2012:9). Strategin är fördelaktig för organisationers 

konkurrenskraft som arbetsgivare, och gör det lättare att behålla personal då individer 

tenderar att stanna i organisationer med ett väl fungerande Talent Management (Martin & 

Wikström 2012:10f). Strategins relevans påtalas även av undersökningar där flertalet VD:ar 

och ledningar anger att Talent Management är en av de viktigaste framtidsfrågorna för att 

säkra organisationers överlevnad (PwC 2012). Som ett av grundstegen i processen för att 

utveckla arbetet med Talent Management bör organisationerna arbeta med successions-
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planering (Martin & Wikström 2012:121ff). Successionsplanering avser arbetet med att 

planera framtidens behov av personal, vilket få organisationer gör (Martin & Wikström 

2012:121). Att inte aktivt arbeta med successionsplanering kan vidare bidra till att 

organisationer hamnar i akuta behov av rekrytering när personal lämnar organisationen. 

 

Föregående redogörelse tyder på Talent Managements relevans för framtidens organisationer 

och dess överlevnad. I och med den förändring som sker i samhället och på arbetsmarknaden 

upplever vi att det är av intresse och aktualitet att undersöka arbetet med strategin vidare. För 

att organisationerna på arbetsmarknaden skall undvika risken att bli utkonkurrerade menar vi 

att de bör väva in Talent Management i sitt arbete. Således har vi valt att rikta in studien på att 

undersöka ett antal utvalda organisationers arbetssätt i förhållande till Talent Management.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka på vilket sätt organisationer, genom Talent 

Management arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. Utifrån syftet blir 

studiens frågeställningar: 

 

- På vilket sätt arbetar organisationer med Employer Branding, i syfte att attrahera personal? 

- På vilket sätt arbetar organisationer med att utveckla personal genom kompetensutveckling? 

- På vilket sätt arbetar organisationer med att generera motivation i syfte att behålla personal? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien täcker in stora organisationer i mellersta Sverige. Anledningen till avgränsningen 

grundas i antagandet om att mindre organisationer inte arbetar med Talent Management i 

samma utsträckning som större organisationer. I studien används ändå uttrycket mindre 

organisationer för att sätta organisationerna i relation till varandra. Studien fokuserar även på 

att undersöka strategin utifrån kollektivanställda. Studiens teoretiska avgränsning utgår från 

en avgränsning mot området avveckla som Martin och Wikström (2012) tar upp i sin bok. 

Anledningen till denna avgränsning beror på dess svaga relevans i förhållande till en 

arbetsmarknad med hög vakansgrad. 

 

1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel två som behandlar föreliggande studies teoretiska 

referensram, där de teorier som ligger till grund för resonemanget kring Talent Managements 

huvudområden presenteras. Vidare behandlar kapitel tre en redogörelse för studiens metod där 

tillvägagångssätt och utgångspunkter för studien ingår. Avsnitt som redovisas i kapitlet är 

bland annat val av metod, intervjuns uppbyggnad, utformning av intervjuguide och urval. 

Kapitel fyra redovisar studiens analys och resultat i förhållande till den teoretiska 

referensramen. Här följer strukturen dispositionen för studiens tre huvudområden och avslutas 

med helheten av Talent Management. Slutligen behandlar kapitel fem en sammanfattande 

diskussion där slutsatser i förhållande till syfte och frågeställningar besvaras och diskuteras. 

Förslag till fortsatt forskning avslutar kapitlet. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen 

börjar med Talent Management som övergripande strategi för att sedermera presentera dess 

huvudområden attrahera, utveckla och behålla. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Talent Management 
I avsnittet presenteras strategin Talent Management samt ansvarsfördelningen för denna. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka på vilket sätt organisationer, genom 

Talent Management arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. För studiens 

syfte anses därmed Talent Management vara en aktuell strategi att ha som grund. Talent 

Management bryts ner i delarna attrahera, utveckla och behålla vilka därmed utgör studiens 

tre huvudområden som representeras av Employer Branding, kompetensutveckling och 

motivation. Employer Branding och kompetensutveckling är enligt Martin och Wikström 

(2012:12) två av flera områden inom Talent Management. Även Verma och Ahmad (2016:42) 

menar att Employer Branding är ett viktigt redskap i arbetet med att attrahera, engagera och 

behålla duktig personal vilket styrker idén om att tillämpa Employer Branding som 

huvudområdet attrahera. Vidare representerar kompetensutveckling huvudområdet utveckla 

inom Talent Management, där syftet enligt Martin och Wikström (2012:12) är att utveckla de 

mänskliga resurserna i organisationen. Slutligen används motivation som representant för 

området behålla i enlighet med Cheese, Craig och Thomas (2007:1) idé om att stor 

motivation bör tillhandahållas medarbetarna för att behålla dem i organisationen. Studiens sätt 

att behandla Talent Management består sammanfattningsvis av att undersöka huvudområdet 

attrahera med Employer Branding som grund, utveckla med kompetensutveckling som grund 

samt behålla, där grunden utgörs av motivation. Eftersom Talent Management är en 

övergripande strategi överlappar huvudområdena, och Employer Branding, kompetens-

utveckling och motivation kompletterar varandra.  

 

Talent Management beskrivs av Martin och Wikström (2012:9) som andra sidan av 

organisationens affärsstrategi. Affärsstrategin förklarar vad företaget skall göra medan Talent 

Management i sin tur förklarar hur det skall göras. En liknande, om än mer övergripande 

definition av Talent Management är Granqvists (2011:54f): “att ha rätt medarbetare med rätt 

kunskaper för rätt befattning i rätt tid”. Martin och Wikström (2012:9ff) presenterar en 

arbetsmodell där Talent Management följer personalens livscykel hos organisationer. De 

menar att det är viktigt att skapa en logisk struktur för att undvika att Talent Management blir 

ett begrepp som består av osammanhängande delar. De beskriver de olika delarna i Talent 

Management och hur dessa har en logisk följd. Talent Management handlar enligt Martin och 

Wikström (2012:9) således om hur ett företag kan attrahera, utveckla och behålla samt 
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avveckla rätt medarbetare, en definition som vi ansluter oss till. I den föreliggande studien 

avgränsar vi oss dock mot avveckling av medarbetare.  

 

Cheese et al. (2007:1) uttrycker hur nyckelfaktorer i en framgångsrik organisation beror av 

organisationens förmåga att använda sig av mänskliga talanger och resurser. Cheese et al. 

(2007:1) beskriver fortsättningsvis hur varje människa med sin personliga, unika kapacitet 

kan bidra med värde för organisationen. De menar att organisationer bör tillämpa en 

helhetssyn vid arbetet med Talent Management, vilket överensstämmer med det som Martin 

och Wikström (2012:11f) tidigare beskrivit om relevansen av en tydlig struktur. Arbetet med 

mänskliga talanger kan enligt Cheese et al. (2007:1) inte endast tilldelas specialfunktioner, 

utan måste ingå för varje individ och i varje del av organisationen. Martin och Wikström 

(2012:13) beskriver i relation till detta att Talent Management i Sverige är ett begrepp som 

emellanåt används för att benämna arbetstagare som är unga, högpresterande och har en hög 

framtida potential. Detta är något som de kallar för High Potentials, en grupp som endast 

utgör några få procentandelar av arbetstagarna. Författarna menar att Talent Management är 

ett vidare begrepp som snarare bör innefatta majoriteten av alla på arbetsplatsen. Detta i och 

med att majoriteten av arbetstagarna besitter någon form av talang som organisationen kan 

nyttja. 

 

Vår tillämpning av begreppet Talent Management utgår delvis från Granqvists (2011:54f) 

definition, men främst från Martin och Wikströms (2012:13) syn på Talent Management; att 

ta tillvara på och utveckla alla medarbetare i en organisation. Detta för att kunna undersöka på 

vilket sätt organisationer arbetar med Talent Management, genom huvudområdena attrahera, 

utveckla och behålla. 

 

2.1.1 Ansvaret för Talent Management 

Granqvist (2011:54f) menar att ansvaret för Talent Management ska delas av organisationens 

parter, så som av medarbetare, chef och organisation. Martin och Wikström (2012:18ff) 

utvecklar detta resonemang och diskuterar hur Talent Management skall integreras i 

ledningens arbete. De lyfter även fram det faktum att HR-personal har ett stort ansvar 

gällande detta. HR-personalen bör enligt författarna vara drivande i arbetet med strategiska 

Talent Management-frågor. För att strategin skall integreras i ledningens arbete kan intresset 

för successionsplanering och organisatorisk överlevnad nyttjas. Detta då Talent Management 

enligt Martin och Wikström (2012:19) är en bra strategi för att säkra och behålla framtida 

kompetens och nyckelpersoner inom organisationen. Martin och Wikström (2012:16f) lyfter 

också fram att mellancheferna är viktiga i arbetet med operativt Talent Management. 

Mellancheferna anses inneha bäst vetskap om vilka kunskaper medarbetarna i organisationen 

besitter, samt vilka av dessa kunskaper som är värdefulla inför framtiden. Det är också 

mellancheferna som oftast är i kontakt med kunder och bör därför har kunskap om den 

rådande marknadssituationen. 

 

Arbetet med Talent Management förväntas integreras bättre i verksamheten genom att låta 

enskilda personer erhålla det övergripande ansvaret för begreppet och dess huvudområden. 
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Att i föreliggande studie inkludera hur arbetet med Talent Management är fördelat i 

organisationen bedöms därför vara av vikt för studiens syfte, på vilket sätt organisationer 

arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. 

 

2.2 Attrahera 
För att uppfylla studiens syfte presenteras i detta avsnitt teori för det första huvudområdet 

attrahera. Inom området är målet att kunna besvara frågeställningen: på vilket sätt arbetar 

organisationer med Employer Branding i syfte att attrahera personal? 

___________________________________________________________________________ 

 

Studien utgår från att Employer Branding är en process i att attrahera arbetstagare, och i att 

skapa en god bild av sin organisation. Ett Employer Brand är en organisations 

arbetsgivarvarumärke och representerar Talent Managements huvudområde attrahera i 

studien. Employer Branding är ett viktigt redskap i arbetet med att attrahera, engagera och 

behålla duktig personal. Organisationer kan genom ett bra Employer Branding skapa en 

attraktivitet bland framtida, för organisationen intressanta arbetstagare (Ahmad & Verma 

2016:51). På detta sätt kommer arbetstagare att söka sig till organisationen. Employer 

Branding definieras av Dyhre och Parment (2013:11), samt av Barrow och Moseley 

(2005:XVI) dels som den sammansättning av fördelar som arbetsgivaren själv identifieras 

med, och dels de fördelar som en anställning hos denne identifieras med. Ahmad och Verma 

(2016:1) definierar i likhet med dessa, Employer Branding som en process där målet är att 

gentemot önskad målgrupp förmedla en bild av organisationen som en god arbetsgivare. 

Dessa definitioner utgör en bra grund för tillämpningen av Employer Branding i 

undersökningen av huvudområdet attrahera.  

 

2.2.1 Intern och Extern Employer Branding 

Martin och Wikströms (2012:33ff) idé presenteras för att kunna identifiera hur 

organisationernas fördelning av arbetet med intern och extern Employer Branding ser ut. 

Employer Branding handlar enligt Martin och Wikström (2012:33f) om att stärka idén om 

organisationens varumärke både internt och externt. Det interna arbetet består av att stärka 

varumärket gentemot de egna medarbetarna, medan det externa består av att stärka 

varumärket utåt sett mot arbetsmarknaden. Martin och Wikström (2012:33f) lyfter liksom 

Verma och Ahmad (2016:51) fram sambandet mellan processen av att fånga rätt medarbetare 

för organisationen och arbetet med Employer Branding. De menar att ett starkt 

arbetsgivarvarumärke ger goda förutsättningar till att attrahera och behålla människor som är 

av värde för organisationen (Martin & Wikström 2012:33f). De menar också att 

organisationer med ett starkt arbetsgivarvarumärke är attraktivt för högpresterande människor. 

 

Den interna delen av arbetet med Employer Branding grundar sig i en god organisationskultur 

där organisationen har en förmåga att upprätthålla löften, krav och villkor samt präglas av ett 

bra och ärligt ledarskap (Martin & Wikström 2012:36f). Med dessa faktorer närvarande 

utvecklas och presterar arbetstagarna, vilket skapar trivsel, motivation och engagemang i 

organisationen. En hög grad av trivsel och motivation hos medarbetarna är därigenom bra för 
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organisationens varumärke, på det vis att medarbetarna sprider positiv information om 

organisationen och blir ambassadörer för verksamheten (Martin & Wikström 

2012:36f).  Martin och Wikström (2012:37) menar också att saker som sker i organisationens 

vardag som exempelvis möten mellan människor, nyhetsbrev och arbetsmiljörelaterade 

händelser är en del av intern Employer Branding. 

 

Den externa delen av arbetet med Employer Branding växer fram från den interna, och bygger 

samtidigt på att det finns en strategi med tydlighet kring vad organisationen står för. Sätt att 

bedriva externt arbete med Employer Branding kan enligt Martin och Wikström (2012:38) 

vara genom att analysera synen på organisationen och dess varumärke. Därefter kan strategier 

utformas där frågor om vad som utmärker organisationen och vad den har att erbjuda nya 

arbetstagare besvaras. Kommunikationen av strategin och varumärket kan exempelvis ske 

genom sociala medier, och aktiviteter som kan bli aktuella i samband med Employer 

Branding är rekryteringsdagar eller aktivitet på högskolor. Det är också viktigt att 

organisationen arbetar med att uppfylla givna löften, och att följa upp arbetet för att 

säkerställa förändring. Uppföljningen kan enligt Martin och Wikström (2012:36f) bestå av 

diverse mätningar, exempelvis medarbetarundersökningar. 

 

2.2.2 The Employer Brand Mix 

Barrow och Moseleys (2005) modell The Employer Brand Mix över nyckeldimensioner inom 

Employer Branding kommer härmed att behandlas. The Employer Brand Mix skulle kunna 

översättas som komponenter i arbetsgivarvarumärket. Denna modell presenteras i syfte att 

diskutera på vilket sättorganisationerna arbetar med nyckeldimensionerna. Barrow och 

Moseley (2005:149) presenterar 12 nyckeldimensioner av Employer Branding vilka ses i 

Figur 1. Dessa syftar till att dels kunna bedöma den nuvarande situationen, och dels kunna 

planera inför den önskvärda framtiden. Modellen består av två delområden där det första 

området representerar organisationen i sin helhet, i form av ett slags övergripande Employer 

Branding och organisationens policys. Det andra området representerar den inre delen av 

organisationen och den praktiska tillämpningen av Employer Branding inom denna. 

Nyckeldimensionerna står för de viktiga beröringspunkterna i arbetet med Employer Branding 

och är enligt författarna de viktigaste komponenterna i arbetet. De är dock enligt Barrow och 

Moseley (2005:160) långt ifrån heltäckande eftersom organisationerna måste anpassa 

nyckeldimensionerna efter sina egna behov.  
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Figur 1: The employer 

brand mix (Barrow & 

Moseley 2005:149).  

Egen översättning. 

2.2.2.1 Övergripande delområden: Policy 

Det övergripande delområdet: policy består av sex nyckeldimensioner vilka representerar 

organisationen i en övergripande kontext i relation till Employer Branding och 

organisationens policys. De sex nyckeldimensionerna är: externt rykte, intern kommunikation, 

överordnat/ moget ledarskap, värden och CSR, interna mätsystem samt service och support. 

 

Den första nyckeldimensionen Externt rykte handlar om att vårda det rykte som 

organisationen har på marknaden. Enligt Barrow och Moseley (2005:149ff) tenderar 

organisationer med ett bra Employer Branding, också att ha ett gott rykte om sina varor och 

tjänster samt av att vara en bra arbetsgivare. Arbetstagare hos arbetsgivare med ett gott rykte 

tenderar även att i större utsträckning tala i positiva termer om organisationen, än de som 

arbetar för arbetsgivare med sämre rykte. Barrow och Moseley (2005:149ff) menar att det är 

viktigt att arbetsgivarens marknadsföring överensstämmer med verkligheten för att erhålla 

arbetstagarnas förtroende. Den andra nyckeldimensionen är intern kommunikation (Barrow & 

Moseley 2005:151f). Nyckeldimensionen innebär att all kommunikation som sker säger något 

om organisationen och har betydelse för dess Employer Branding. Kommunikationen som 

förs ut i organisationen bör vara samordnad för att skapa förutsättningar att åstadkomma ett 

jämnt fördelat och kontrollerat informationsflöde. Ytterligare fördelar med samordningen är 

säkerställandet av att organisationens värdegrunder och budskap återkommande tydliggörs. 

Överordnat/ Moget ledarskap är den tredje nyckeldimensionen som bygger på att ledningen 

innehar ett moget och genuint ledarskap. Ledningen och VD:n bör föra fram och genom sitt 

handlande, konkretisera organisationens Employer Branding. Dettamenar Barrow och 

Moseley (2005:152) är en av de viktigaste faktorerna för att stärka anställdas engagemang. 

Att ledningens handlingar och ord överensstämmer är också av vikt för de anställdas syn på 

dem, och således på organisationen. 

 

Värden och CSR utgör den fjärde nyckeldimensionen. CSR - Corporate Social Responsibility 

innebär enligt Svenskt Näringsliv (2017) det sociala ansvar som organisationer tar för att visa 

människor och miljö respekt. Sheehy (2015:643) talar också om CSR som ett verktyg för 

självreglering i syfte att begränsa verksamhetens industriella skador på miljön. Både Barrow 

och Moseley (2005:152f), samt The future foundation och The work foundation (2006:1) 

beskriver nyckeldimensionens relevans för att skapa attraktivitet bland arbetstagare. Detta 

genom att organisationer som tar ett stort ansvar, även antas vara bra arbetsgivare. Barrow 
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och Moseley (2005:153), samt Tuffrey (2006:11ff) menar att organisationers CSR-

engagemang gör att de anställdas motivation samt benägenhet att tala gott om organisationen 

ökar. Den femte nyckeldimensionen utgörs av Interna mätsystem. Dimensionen behandlar 

relevansen av resultatutvärdering i förhållande till organisationers Employer Branding. 

Barrow och Moseley (2005:154) menar att det är viktigt att mäta organisationers resultat, då 

det som mäts även i högre grad genomförs. Undersökningar visar att de organisationer som 

mäter resultat också har en högre presterande personal, samt att lägstanivån för dessa är högre 

än för dem som bortser från att mäta sina resultat. Barrow och Moseley (2005:154) beskriver 

fortsättningsvis hur mätningar kan ses som ett kvitto för personalen på att deras arbete är av 

värde. Den sjätte nyckeldimensionen Service support behandlar vikten av att det stöd som de 

anställda tillhandahålls i verksamheten, skall spegla organisationens värden. Ett gott 

Employer Branding anses kunna uppnås när organisationens service och support fungerar och 

samspelar med dess värdegrund. 

 

2.2.2.2 Lokala delområden: Praktik 

Det andra delområdet representerar den inre delen av organisationen och den praktiska 

tillämpningen av Employer Branding. De sex nyckeldimensionerna för det lokala delområdet: 

praktik är: rekrytering och introduktion, gruppledning, prestationsuppmuntring, lärande och 

utveckling, belöning och erkännande samt arbetsmiljö. 

 

Den första nyckeldimensionen inom delområdet är Rekrytering och introduktion. Barrow och 

Moseley (2005:155f) behandlar i denna dimension vikten av att rekryteringsmetoder som 

används inom organisationer skall vara väl genomarbetade. Detta för att säkerställa att 

rekryteringsmetoderna fångar de önskade medarbetarna. Författarna menar också att 

introduktion och Employer Branding har ett nära samband, där introduktionen spelar en viktig 

roll i marknadsföring gentemot de anställda. Den andra nyckeldimensionen är Gruppledning 

där Barrow och Moseley (2005:156f) behandlar chefernas ansvar i att skapa organisationers 

Employer Branding. Dessa har enligt Barrow och Moseley (2005:157)i uppgift att engagera 

och visa de anställda uppskattning, samt att få dem att känna sig involverade och med-

bestämmande i uppgiftshanteringen. Den tredje nyckeldimensionen Prestationsuppmuntring 

är en faktor som Barrow och Moseley (2005:157) tar upp. De menar att organisationer vars 

värdegrunder är integrerade i verksamhetsstyrningen, innehar ett starkare Employer Branding 

än de organisationer som inte integrerar värdegrunderna. Arbetet med att utvärdera 

personalens beteenden, utifrån värdegrunderna menar Barrow och Moseley (2005:157) skapar 

en djupare förståelse för dessa. Medarbetarsamtal är ett tillfälle då utvärdering kan 

genomföras. 

 

Den fjärde nyckeldimensionen påverkar både organisationers förmåga att attrahera och 

engagera medarbetare (Barrow & Moseley 2005:157ff). Dimensionen är Lärande och 

utveckling vilket innebär att utbildning är en viktig faktor i att skapa nöjda medarbetare som 

är positivt inställda till organisationens Employer Branding. Belöning och erkännande är den 

femte nyckeldimensionen där Barrow och Moseley (2005:159) rosar erkännandets effekt på 

arbetstagare. Erkännande anses vara ett av de bästa sätten att få arbetstagare motiverade, 
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samtidigt som det även är ett av de enklaste. Att arbetsgivaren är uppmärksam och 

tillhandahåller aktuella belöningar bör pågå som en kontinuerlig process. Slutligen består 

delområdets sista och sjätte nyckeldimension av Arbetsmiljö. Arbetsmiljö är enligt Barrow 

och Moseley (2005:159f) ett sätt för organisationer att visuellt uttrycka sina värdegrunder och 

sitt Employer Branding för de anställda. De menar att det inte är en slump att ledande företag 

som Microsoft förstärker sina värdegrunder genom exempelvis utformningen av lokaler. 

 

Både synsättet på intern- och extern Employer Branding samt modellen The Employer Brand 

Mix utgör hjälpmedel i arbetet med att finna svar på frågeställningen knuten till området 

attrahera. Frågeställningen behandlar på vilket sätt organisationer arbetar med Employer 

Branding i syfte att attrahera personal. 

 

2.2.3 Employer Branding och organisationskultur 

Organisationskultur kan uppstå som ett resultat av arbetet med Employer Branding, men även 

vara en viktig grundpelare i utvecklingen av begreppet. Martin och Wikström (2012:23) 

menar att organisationskulturen blir en allt viktigare del inom verksamheter. Idag är de 

anställda i en organisation inte osynliga för kunden, de är organisationens ansikte utåt och har 

en ökad representation för organisationerna. En god organisationskultur är enligt Martin och 

Wikström (2012:24) också något som lockar medarbetare till organisationen, som exempelvis 

IKEA och Google lyckats med. Att organisationskulturen har ett samband med Employer 

Branding är därför antagbart. 

 

Hatch och Schultz (2008:141f) poängterar att organisationer borde försöka bygga sitt 

varumärke utifrån sina medarbetare, inte forma medarbetarna utifrån varumärket. Gözükara 

och Hatipoğlu (2016:484) menar, i motsats till dessa att Employer Branding är ett sätt att 

främja organisationskultur. Barrow och Moseley (2005:93) som är grundarna till modellen 

The Employer Brand Mix, menar i både motsats och likhet med tidigare författare att 

organisationskulturen är resultatet av en längre tids arbete med Employer Branding. Barrow 

och Moseley (2005:93) fortsätter att förklara vikten av att ta hänsyn till organisationskulturen 

i arbetet med att stärka organisationens Employer Branding, och är därmed positiva till båda 

synsätten. Föreliggande studie ser utifrån detta organisationskulturen som ett resultat av 

arbetet med Employer Branding men också som en viktig grundpelare i utvecklingen av det. 

 

2.3 Utveckla 
I avsnittet presenteras teori för det andra huvudområdet, utveckla. Inom området är det 

centralt att besvara frågeställningen, på vilket sätt arbetar organisationer med att utveckla 

personal genom kompetensutveckling? Detta för att uppfylla studiens syfte om att undersöka 

på vilket sätt organisationer, genom Talent Management arbetar med att attrahera, utveckla 

och behålla personal. 

___________________________________________________________________________ 

 

Huvudområdet utveckla representeras av kompetensutveckling, vilket Martin och Wikström 

(2012:9ff) beskriver som en central del av Talent Management. De väljer att placera 
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kompetensutveckling under organisationers del för utveckling, en idé även vi väljer att 

tillämpa. Martin och Wikström (2012:85) beskriver också vikten av att erbjuda tilltalande 

resurser för kompetensutveckling för att få medarbetare att stanna i organisationen. Detta 

innebär enligt Martin och Wikström (2012:90) att det är essentiellt att lägga de resurser som 

krävs på att skapa attraktiva möjligheter till kompetensutveckling för de anställda i 

organisationen.  

 

Organisationers mänskliga resurser och den kompetens de besitter är enligt Martin och 

Wikström (2012:14) en stor konkurrensfördel. Detta påtalar även Ellström (2010:21) som 

beskriver hur kompetensutveckling till följd av ett kunskapsintensivt samhälle ses som en 

nyckelfaktor för organisationers konkurrensförmåga. Personalens kompetens är därför ett 

ständigt aktuellt diskussionsämne för att säkerställa organisationers förmåga att överleva på 

en konkurrensutsatt marknad. Ellström (2010:22) menar fortsättningsvis att en miljö som 

stimulerar och tillåter lärande och kompetensutveckling är av grundläggande betydelse för 

anställdas välbefinnande, bland annat för motivationen. Nordhaug (1985) framhåller i sin 

studie att effekterna av kompetensutveckling för individen utgörs av ökad motivation, intresse 

och trivsel, där motivationen anses vara den mest framträdande. Kompetensutveckling kan 

utifrån detta relateras till arbetsgivarens attraktivitet och även till anställdas motivation vilken 

vi senare kommer att behandla. Relationen mellan dessa styrker valet av kompetensutveckling 

som representant för studiens huvudområde utveckla.  

 

2.3.1 Kompetens och Kompetensutveckling 

Kompetens är ett samlingsbegrepp för de unika förmågor som en individ besitter för att kunna 

utföra en uppgift. Individens personliga egenskaper bidrar till effektivitet och prestations-

förmåga, relaterat till specifika arbetsuppgifter (Martin & Wikström 2012:77). Martin och 

Wikström (2012:77) menar att en kompetent individ besitter en överensstämmelse mellan sin 

innehavda förmåga och vad som krävs i en given situation. Egidius (2008 s. 366) instämmer 

med det som Martin och Wikström (2012:77) skriver och menar att kompetens är förmågan 

att hantera olika typer av situationer eller utföra vissa typer av åtaganden. Ellströms (1992:21) 

definition av kompetens lyder: 

 

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett 

arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, 

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

 

Martin och Wikström (2012:85f) talar om de utmaningar som organisationer ställs inför 

gällande utveckling och tillvaratagandet av personal. De uttrycker också att kompetens-

utveckling är ett begrepp som innefattar mer än vad många organisationer är medvetna om. 

Bland annat menar Martin och Wikström (2012:86) att kompetensutveckling kan innefattas av 

nätverk och erfarenheter, personliga relationer och värderingar. Ellström (2010:23) beskriver 

hur kompetensutveckling kan ses som den sammanfattande benämningen av åtgärder som kan 

vidtas för att påverka utbudet av kompetens bland exempelvis enskilda, eller grupper av 

anställda. Dessa åtgärder kan bland annat omfatta olika former av utbildning så som träning 



 11 

av personal och lärande i samband med det dagliga arbetet. Ellström (2010:23) skriver också 

att de även kan innefatta utbildning i form av planerade förändringar av arbetsuppgifter eller 

arbetsorganisation. Även Rönnqvist (2004:203) vidhåller att kompetensutveckling är en 

sammansättning av olika åtgärder som kan användas för att öka individers potentiella 

handlingsförmåga. De åtgärder som Rönnqvist (2004:203) bland annat fokuserar på är 

formella utbildningsaktiviteter, så som planerade och organiserade utbildningsinsatser samt 

icke-formella utbildningsaktiviteter i form av mindre planerade och organiserade insatser. 

Dessa kan enligt Rönnqvist (2004:203) bestå av cirkelverksamhet, konferenser och 

personalträffar. Även informellt lärande i den dagliga verksamheten ingår som en del av 

åtgärderna för kompetensutveckling. 

 

2.3.2 Formell och Informell kompetensutveckling 

Kock (2010:101) talar likt tidigare författare om strategier för kompetensutveckling i termer 

av formellt och informellt lärande. I studien undersöks huruvida organisationerna fokuserar på 

att arbeta med formell eller informell kompetensutveckling, i förhållande till teorin som 

presenteras. Det formella lärandet karaktäriseras enligt Kock (2010:101) av medveten och 

avsiktlig planering relaterat till en hög grad av strukturering. Det formella lärandet sker 

genom interna eller externa kurser, på eller utanför arbetsplatsen. Kurser äger rum i form av 

planerade och organiserade aktiviteter vilka är finansierade av arbetsgivaren och sker under 

arbetstid (Kock 2010:101). Det informella lärandet karaktäriseras av spontanitet och 

genomförs till följd av de aktiviteter man valt att engagera sig i (Kock 2010:101). Detta 

benämns av Ellström (2010:23) som ”learning by doing” där individen lär och utvecklas 

undertiden denne utför nya typer av arbetsuppgifter. Kock (2010:101) menar att det 

informella lärandet bland annat innefattar arbetsrotation, teambaserat arbete och 

arbetsplatsmöten. Lärandet karaktäriseras av en låg grad av organisering och planering. 

 

Granberg (2004:164) som relaterar den formella kompetensutvecklingen till teoretisk 

kunskap, menar att den överhängande delen av en individs lärande inom arbetslivet sker 

genom informell kompetensutveckling. Trots att individen ägnar en stor del av sin tid åt den 

formella kompetensutvecklingen utgör denna, i förhållande till informell utveckling ändå en 

liten del av de lärandeprocesser som individen genomgår. Av denna anledning anser Granberg 

(2004:164f) att det inte är relevant att genomföra en alltför omfattande kompetensutveckling 

med grund i det formella lärandet. Dock framför Granberg (2004:164) sin åsikt med betoning 

på att den formella kompetensutvecklingen ändå är betydelsefull, men att fokus bör överlåtas 

till den informella kompetensutvecklingen. 

 

2.3.3 70-20-10-modellen 

Vidare presenteras Martin och Wikströms (2012:86f) 70-20-10-modell. De beskriver 

modellen som ett verktyg för hur man kan se på arbetet med kompetensutveckling i praktiken.  

Modellen ger uttryck för hur kompetensutveckling kan kategoriseras och hur den inom 

organisationerna bör fördelas. Modellen tillämpas i studien för att kunna bedöma var 

organisationerna lägger tyngdpunkten. 70-20-10-modellen ger en bredare syn på hur 

organisationer kan utveckla medarbetarnas kompetens. Modellen beskriver hur 70 % av 
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medarbetarens kompetensutveckling bör ske genom utveckling inom den egna rollen. Ofta i 

form av att medarbetaren ges ett utvidgat ansvar och fler utmanande arbetsuppgifter. Genom 

att låta en stor del av medarbetarens kompetensutveckling utföras inom ramen av den egna 

rollen som en medarbetare besitter, kan organisationen framgångsrikt öka sin kompetens.20 

% av medarbetares kompetensutveckling bör ske genom utveckling inom organisationen. Här 

talar man om arbetet med intern kompetensutveckling genom att bland annat erbjuda 

medarbetaren arbetsrotation, deltagande i seminarier, mentorprogram, webbaserad utbildning 

och genomförandet av specialuppdrag. De sista 10 % av medarbetarens kompetensutveckling 

bör enligt modellen ske genom extern utbildning. Detta innefattar kurser och utbildningar för 

att öka den formella kunskapen inom specifika områden. (Martin & Wikström 2012:86f) 

 

Martin och Wikström (2012:86) beskriver att arbetet med den externa utbildningen på 10 % 

ges ett allt mer begränsat utrymme i organisationers kompetensutveckling. Kompetens-

utveckling inom den egna rollen på 70 %, ökar istället i takt med att individer själva, i 

konsultation med organisationen tar ett allt större ansvar för att utveckla sin egen kompetens. 

Martin och Wikströms (2012:86) synsätt på hur kompetensutveckling fördelas genom 70-20-

10-modellen överensstämmer även med det som Granberg (2004:164) gav uttryck för ovan, 

om det informella lärandets betydelse. Rönnqvist (2004:211) tillägger även att ansvaret för 

kompetensutveckling inom den egna rollen främst ligger hos medarbetaren själv. Att ta ett 

eget initiativ och visa intresse på att utvecklas är ofta det som avgör deltagandet i 

kompetensutveckling. 

 

2.3.4 Introduktion som en del av kompetensutveckling 

Granberg (2011:462) anger introduktionen som ett viktigt delområde inom kompetens-

utveckling. Armstrong (2009:603) definierar introduktion som processen att välkomna 

nyanställda till organisationen, och delge dem den information de behöver för att på ett 

tillfredsställande sätt komma in i sitt nya arbete. Att introducera en nyanställd arbetstagare är 

således ett viktigt första steg i att säkerställa kompetens och påbörja kompetensutveckling i en 

organisation. Martin och Wikström (2012:52) menar att en god introduktion bidrar till ett gott 

intryck av arbetsgivaren, säkerställer att medarbetarna har en gemensam kulturell plattform 

och att den nyanställda bygger upp ett internt nätverk. En bra introduktion bidrar även till att 

den nyanställda löpande kommer in i arbetet och ökar sin produktivitet. Introduktionen kan 

ses som den första typen av kompetensutveckling en nyanställd deltar i. 

 

Utifrån presenterad teori undersöks det empiriska materialet genom studier av hur 

organisationernas arbete med kompetensutveckling ser ut, i förhållande till teoriernas bild av 

arbetet med kompetensutveckling. Detta för att likt ovan nämnt kunna bedöma vart 

organisationerna lägger tyngdpunkten. Föregående teoriavsnitt utgör en grund för arbetet med 

att besvara studiens frågeställning, på vilket sätt organisationer arbetar med att utveckla 

personal genom kompetensutveckling? 

 



 13 

2.4 Behålla 
I avsnittet presenteras den teoretiska referensram som utgör en grund för besvarandet av 

frågeställningen, på vilket sätt arbetar organisationer med att generera motivation i syfte att 

behålla personal? 

___________________________________________________________________________ 

 

Motivation kan förklaras som de psykologiska, biologiska och sociala drivkrafter som sätter 

igång, ger riktning åt, upprätthåller och avgör intensiteten i en individs beteende (Kaufmann 

& Kaufmann 2010:131). Nationalencyklopedin (2017) definierar i likhet med dessa, 

motivation som en “psykologisk term för de faktorer som hos individen väcker, formar och 

riktar beteenden mot olika mål”. Dessa definitioner går i linje med vår allmänna uppfattning 

om vad motivation är. Motivation har en nära relation till de två tidigare huvudområdena 

attrahera och utveckla som behandlats. Motivationen kan i enlighet med tidigare teori för 

området utveckla, enligt Byström (2010:119) ökas genom det inåtgående symboliska värdet 

som kompetensutveckling bidrar till. Ett annat sätt att skapa motivation är likt vi tidigare 

nämnt inom området attrahera i enlighet med Barrow och Moseley (2005:159), att ge 

erkännande till de anställda. 

 

I syfte att behålla arbetstagare är det enligt Näringsdepartementet (2000:88) viktigt att arbeta 

med motivation i kombination med kompetensutveckling. Detta på grund av att det vid 

kompetensutveckling även kan uppkomma en risk för turnovers, alltså att utbildade 

arbetstagare söker sig vidare efter erhållen utbildning. Även Ellström (2010:22) och Cheese et 

al (2007:1) diskuterar vikten av motivation som ett sätt att behålla medarbetare i 

organisationen. Eftersom motivation kan relateras till både arbetsgivares attraktivitet i form av 

Employer Branding och till den anställdes kompetensutveckling stöds det faktum att 

begreppet är av relevans för studien och dess syfte: att undersöka på vilket sätt organisationer, 

genom Talent Management arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. 

Motivation tillämpas i föreliggande studie därmed utifrån Ellström (2010:22) och Cheese et 

al.s (2007:1) resonemang som det huvudmedel organisationer brukar i arbetet med att behålla 

medarbetare. Att motivation är en grund till området behålla kan också stöttas av Sengupta 

och Devs (2013:72) studie som gjordes inom industrin. De beskriver utifrån studien hur 

motivation var en av fyra betydande incitament för att arbetstagare skulle stanna kvar på 

arbetsplatsen. Detta tillsammans med incitamenten engagemang, ålder och utbildning.  

 

Följande teorier antas vara behjälpliga i arbetet med att nå svar på frågeställningen för 

området. Denna lyder likt: på vilket sätt organisationer arbetar med att generera motivation i 

syfte att behålla personal? 

 

2.4.1 Kognitiv utvärderingsteori 

Den kognitiva utvärderingsteorin är en motivationsteori som Kaufmann och Kaufmann 

(2010:144f) menar utgår från motivationstyperna yttre och inre motivation. Genom att 

behandla teorin syftar vi till att kunna tolka vilken typ av motivation organisationer främst 

väljer att arbeta med. Med yttre motivation menas enligt författarna att en belöning utanför 
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arbetsutförandet motiverar individen. Den inre motivationen utgår istället från ett 

motivationsvärde som ligger inom arbetsutförandet. Den yttre motivationen bygger på att 

arbetet leder till belöning. Belöningarna utgörs av lön, förmåner eller status genom befordran 

och kan därmed likställas vid typiskt traditionella belöningar. Den inre motivationen är istället 

en form av tillfredsställelse som uppnås inom arbetet och kan relateras till utvecklandet av 

förmågor i förhållande till omgivningen. I den inre motivationstypen är två bestämda behov 

viktiga. Dessa är behovet av kompetensupplevelse; att individen behöver känna att denne 

klarar av sitt arbete, och behovet av självbestämmande eller self-determination; att individen 

känner inflytande i arbetet. (Kaufmann & Kaufmann 2010:144f) 

 

Kognitiv utvärderingsteori är speciell i det avseende att den visar en konkurrerande roll 

mellan de två motivationstyperna, där den yttre motivationen är den dominanta (Kaufmann & 

Kaufmann 2010:145). Detta visualiseras i Figur 2. Kaufmann och Kaufmann (2010:145) 

menar att båda motivationstyperna har god effekt var för sig. Men om en grad av inre 

motivation kompletteras med en grad av yttre motivation skulle detta inte leda till det man 

förväntar sig, vilket är en högre motivation. Det skulle istället leda till att motivationen sänks. 

Den yttre motivationen tar över och stöter bort den inre då det inte finns plats för båda. 

 
I en studie utförd av forskarna Gneezy och Rustichini (2000) undersöktes effekten av 

monetära belöningar. Gneezy och Rustichini (2000:791) menar i sin studie att monetära 

belöningar inte alltid är positiva för prestationen. Studien de grundar detta i utförde dem 

under en välgörenhetsdag där de delade in deltagarna i tre grupper för att därefter ge dessa det 

som Kaufmann och Kaufmann (2010:144) kallar, olika motivationsbetingelser. Den första 

gruppen fick endast information om välgörenhetsdagens relevans, den andra gruppen fick 

samma information men också garanti på att få ta del av 1% av den insamlade summan. Den 

tredje och sista gruppen fick endast information om garantin att få ta del av 10 % av den 

Figur 2: Kognitiv 

utvärderingsteori. 

Egen formgivning. 
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insamlade summan (Gneezy & Rustichini 2000:793ff). Resultatet av Gneezy och Rustichinis 

(2000:802ff) studie visade att den motivationsbetingelse som hade störst positiv effekt på 

deltagarnas prestation var den första där deltagarna endast arbetade volontärt. Näst bäst 

presterade de som fått löfte om 10 % av intäkten. Sämst presterade deltagarna där båda 

arbetsbetingelserna presenterats. Gneezy och Rustichini (2000:802ff)beskriver hur dessa 

alltså hade fått både information om relevansen av välgörenhetsprojektet och ett löfte om 1% 

av intäkten. I Gneezy och Rustichinis (2000:791) studie visade det sig alltså att de deltagande 

som fick både, det som Kaufmann och Kaufmann (2010:144f) kallar yttre och inre 

motivation, presterade sämre än de som endast presterade utifrån en motivationstyp. Kognitiv 

utvärderingsteori kan således förklara Gneezy och Rustichinis (2000) studies resultat. I 

föreliggande studie är avsikten att undersöka på vilket sätt organisationerna arbetar med yttre 

och inre motivationsfaktorer.   

 

2.4.2 Thorsruds sex fundamentala arbetsbehov 

Einar Thorsruds bidrag till motivationsteorierna har givits stor uppmärksamhet inom 

motivationsforskningen. Målet med det projekt som ledde fram till fakta var mycket brett, och 

innebar förutom att påverka arbetstagarnas motivation genom att främja arbetsproduktivitet 

och arbetstillfredsställelse, även till att förändra det norska samhället (Kaufmann & 

Kaufmann 2010:154). I föreliggande studie används Thorsruds sex fundamentala arbetsbehov 

i ett försök att identifiera på vilket sätt organisationerna arbetar med att tillgodose behoven. I 

Thorsruds bidrag beskriver Kaufmann och Kaufmann (2010:154) hur man skiljer på 

arbetsbehov och arbetskrav som grundläggande delar. Arbetsbehov uttrycks som de huvud-

sakliga behoven av innehåll i arbetet för att möjliggöra individens motivation. Arbetskrav ses 

som kompletterande normer för att hjälpa till att uppnå ett önskvärt innehåll i arbetet. 

Individen kan öka möjligheten att tillfredsställa sina arbetsbehov genom att normerna 

uppfylls. 

 

Thorsrud formulerade sex fundamentala arbetsbehov. För att en individ ska kunna uppnå 

motivation och tillfredsställelse i sin arbetssituation bör dessa sex grundläggande behov, till 

en lägstanivå vara uppfyllda (Kaufmann & Kaufmann 2010:154f). Behoven är: 

 

1.  Behov av innehåll. Individen har behov av en rimlig nivå av utmaningar och variation i 

arbetet för att erhålla avbrott från det konstanta. 

2.  Behov av lärande. Individen har behovet av att fortlöpande tillägna sig kunskap genom 

arbetet och hålla lärprocessen igång. 

3. Behov av ansvar och beslutsfattande. Individen har behov av att uppleva en lägstanivå av 

beslutande och ansvar. Ansvarsområdet behöver inte nödvändigtvis vara omfattande, men 

individen bör ändå kunna kalla det sitt eget. 

4. Behov av stöd och anseende. Individen har behov av att erhålla en lägsta nivå av socialt 

stöd och erkännande i arbetet. Detta kan erhållas av både kollegor och organisationen 

som helhet. 

5. Behov av sammanhang. Individen har behov av att kunna relatera till det man utför och 

framställer i arbetet. Individen bör ha möjlighet att se arbetet ur andra och större 
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perspektiv. Exempelvis har en mekaniker behovet av att sätta det hen tillverkat i relation 

till en färdigställd produkt. 

6. Behov av framtidsvision. Individen har behov av att kunna se hur arbetet leder till 

utveckling, personlig växt och önskvärda framtida tillstånd. Att det finns en nytta och ett 

värde i det arbete som utförs.(Kaufmann & Kaufmann 2010:154f) 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod och utgångspunkterna för denna. I kapitlet 

redovisas även de tillvägagångssätt som under studien valts att brukas. Vi redogör för hur 

studiens kvalitet har stärkts genom dess giltighet och tillförlitlighet. Förförståelse och 

forskningsetiska principer är också avsnitt som behandlas. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Val av metod 

Utifrån studiens syfte, att undersöka på vilket sätt organisationer genom Talent Management 

arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal valde vi att genomföra en kvalitativ 

studie med ett deduktivt arbetssätt som grund. Patel och Davidson (2011:23f) beskriver tre 

arbetssätt; induktion, deduktion och abduktion. Dessa är tre skilda sätt att arbeta med 

relationen mellan empiri och teori. Vi valde i föreliggande studie att utgå från befintliga 

teorier för att sedermera pröva dessa empiriskt, vilket överensstämmer med Patel och 

Davidsons (2011:23f) definition av ett deduktivt arbetssätt. Genom att nyttja ett deduktivt 

arbetssätt utgick vi från tidigare forskning och dess resultat för att nå en djupare förståelse för 

det vi avsåg att undersöka. Det finns en risk med detta arbetssätt i de fall där empirin inte går 

att knyta an till teorin, vilket leder till att studien kan bli svår att fullfölja. Styrkan med 

arbetssättet är dock enligt Patel och Davidson (2011:23f) att studien blir mer objektiv då 

forskarnas subjektiva uppfattning får ett minskat utrymme.  

 

Det talas ofta om två huvudinriktningar bland forskningsmetoder, den kvantitativa och den 

kvalitativa. Valet mellan dessa grundas i hur den insamlade informationen skall bearbetas och 

analyseras (Patel & Davidson 2011:12ff). I enkel mening bör kvantitativ metod enligt Trost 

(2010:32) brukas när forskare frågar sig hur ofta, hur vanligt eller hur många. Analysen sker 

med statistiska bearbetnings- och analysmetoder där slutsatsen utmynnar i numeriska data 

(Backman 2016:35). Till skillnad från kvantitativ metod bör i Trosts (2010:32) mening 

kvalitativ metod användas när forskare strävar efter att uppnå förståelse eller hitta mönster. 

Något som vi ämnat göra i denna studie. Både Backman (2016:35) och Lantz (2013:136f) 

menar att kvalitativ metod kännetecknas av att leda fram till formuleringar och analys av det 

material som tagits fram. Den kvalitativa forskningsmetoden rymmer enligt Bryman och Bell 

(2003:40) också en bild av den sociala verklighet som en individ besitter, vilken även är under 

ständig förändring. Fokus hamnar således på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet. I denna studie genomfördes undersökningen likt vi tidigare nämnt med hjälp av 

kvalitativ metod. Detta för att kunna undersöka på vilket sätt organisationer genom Talent 

Management arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. Vi ville följaktligen 

förstå och hitta mönster i deras sätt att arbeta med Talent Management. Hade studien istället 

avsett att undersöka hur många av en uppsättning metoder som organisationerna använde sig 

av, hade kvantitativ forskningsmetod med enkätundersökning varit ett naturligt val.  

 

Inom den kvalitativa forskningsmetodiken återfinns ett antal olika metoder för datainsamling. 

Bryman och Bell (2003:299) menar att dessa bland annat omfattar kvalitativa intervjuer, 

deltagande observationer, fokusgrupper och gruppintervjuer. Vi valde att använda oss av vad 

Trost (2010:43f) benämner som kvalitativ intervjumetod. Detta är en metod där intervjun 
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bland annat går ut på att förstå hur intervjupersonens idévärld ser ut. I föreliggande studie 

blev intervjupersonen en representant för organisationens idévärld. 

 

3.2 Intervjuns uppbyggnad 

Intervjuer präglas av olika grad av struktur. Strukturering menar Patel och Davidson 

(2011:81) innebär till vilken grad frågorna i en intervju har fasta svarsalternativ. En helt 

strukturerad intervju bygger enligt Lantz (2013:44) på att både frågor och svar är fastställda 

och ger därför i enlighet med Patel och Davidson (2011:81) intervjupersonen ett litet utrymme 

att utforma egna svar. Att göra strukturerade intervjuer skapar möjlighet att dra slutsatser om 

kvantiteter i analysen, där den intervjuades svar placeras inom förutbestämda områden och 

begrepp. En låg grad av strukturering innebär att intervjupersonen ges ett brett utrymme att 

själv utforma svaren (Lantz 2013:44). Den intervjuform med lägst grad av strukturering kallas 

för helt öppen. En helt öppen intervju innebär således att en vid fråga ställs, där den erhållna 

datan säger något om intervjupersonens verklighet (Lantz 2013:42f). 

 

Intervjuer kan även befinna sig mellan dessa två ytterligheter, exempelvis genom den 

halvstrukturerade formen som vi valde att tillämpa (Lantz 2013:42). Intervjun kännetecknas i 

sin struktureringsgrad av att vara uppbyggd på frågor och följdfrågor, där ordningen på dessa 

är förutbestämd. Dock utan krav på exakt tillämpning (Lantz 2013:47). Det kan enligt Lantz 

(2013:47) förekomma både fasta och öppna svar inom halvstrukturerade intervjuer, där 

intervjuaren skapar sig en uppfattning om hur intervjupersonen ser på frågorna. Föreliggande 

studies intervjuguide kan i sin helhet beskrivas följa den halvstrukturerade intervjuform som 

Lantz (2013:47) beskriver. Intervjufrågorna i guiden var av relativt låg struktureringsgrad, där 

intervjupersonerna själva gavs fritt utrymme att formulera sina svar. Fåtalet frågor hade dock 

en högre grad av strukturering där intervjupersonerna fick tydliga riktlinjer att följa. 

 

Intervjuer kan även erhålla en hög eller låg grad av standardisering (Trost 2010:39). 

Standardisering innebär till vilken grad intervjufrågorna och situationen som helhet är 

densamma för samtliga intervjupersoner. Hög grad av standardisering innebär en avsaknad av 

variation medan en låg grad av standardisering istället innebär stora variationsmöjligheter 

(Trost 2010:39). Ambitionen i föreliggande studie var att standardiseringsgraden skulle vara 

relativt låg. Detta genom att intervjufrågornas utformning varierades för att passa 

intervjupersonen. Under intervjuns gång valdes även att i vissa fall förändra ordningen på ett 

fåtal intervjufrågor, vilket skapade en bättre dialog och ett naturligt flöde. Vi kom också att 

utesluta enstaka intervjufrågor då vi insåg att svaret redan erhållits i en annan fråga. Det blev 

därmed naturligt att följdfrågorna anpassades efter intervjupersonens och organisationens 

intresse för området (Trost 2010:39). I intervjun användes även den teknik Patel och 

Davidson (2011:78) benämner som tratt-teknik. Intervjufrågorna för respektive område 

startade med att vara öppna, vilket gav stort utrymme för intervjupersonen att själv formulera 

sina svar. Efterhand övergick frågorna till att vara mer specifika, vilket i intervjun bidrog till 

en känsla av struktur för intervjupersonen. Trattekniken menar Patel och Davidson (2011:78) 

är ett verktyg för att aktivera och motivera intervjupersonen att öppna upp och verbalisera sig. 
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3.3 Utformning av intervjuguide 

Studiens intervjufrågor och intervjuguide utformades med föregående teori i beaktande. 

Processen med intervjuguiden påbörjades i form av att vi studerade den teori som bedömdes 

relevant i förhållandet till studiens syfte, att undersöka på vilket sätt organisationer genom 

Talent Management arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. Detta för att 

kunna täcka så stor del av undersökningsområdet som möjligt. Till en början läste vi om den 

övergripande strategin Talent Management för att sedermera kunna urskilja dess viktigaste 

huvudområden. Utifrån ett samhälleligt aktuellt intresse, vilket presenterades i bakgrunden till 

studien, valdes huvudområdena Employer Branding, kompetensutveckling och motivation ut. 

Dessa huvudområden studerades djupare för att få fram metoder, teorier och sätt att se på 

dessa. Därefter utformades frågorna i intervjuguiden i samklang med teorin. Målet var att 

kunna analysera organisationernas arbetssätt utifrån intervjupersonernas svar och relatera 

dessa till befintliga teorier och metoder i enlighet med det deduktiva arbetssätt vi tidigare 

presenterat (Patel & Davidson 2011:23f). I arbetet med intervjuguiden skrevs följdfrågor 

utifrån olika hypotetiska svar som skulle kunna komma att uppstå. För att höja 

intervjuguidens kvalitet genomförde vi, vad som skulle kunna jämföras med en enklare 

version av det som Patel och Davidson (2003:60) kallar pilotstudie. Vi ställde 

intervjufrågorna till varandra för att undersöka vilka svar som intervjupersonen kunde tänkas 

ge. Därefter justerades intervjufrågorna för att försöka uppnå en god giltighet i dessa.  

 

3.4 Urval 

I föreliggande studie gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att studien utfördes på de 

som löpande fanns tillgängliga (Trost 2010:140). Vi skulle vilja påstå att studien, i relation till 

Trosts (2010:140) beskrivning av urvalsmetoden hade en lägre grad av slumpmässiga 

företeelser. Trost (2010:140) menar att det genom den självselektion som urvalsmetoden 

innebär, finns en risk att deltagarna är “säregna i vissa avseenden”, vilket kan påverka 

studiens tillförlitlighet. Vi förmodar att detta är en mindre risk i vår studie, då det är vi som 

valt ut de deltagande organisationerna. Urvalet skedde därmed inte genom självselektion. 

Urvalet av intervjupersoner och organisationer gjordes dels genom personliga kontakter och 

dels genom för oss kända organisationer. Vilken påverkan detta kan ha på studien diskuteras 

under rubriken för giltighet och tillförlitlighet. Intervjupersonerna som representerade 

organisationerna arbetade övervägande i en HR-roll. Vid enstaka intervjuer var intervju-

personen dock av annan ledande befattning. Intervjupersonerna benämndes under studien som 

IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6 och IP7.   

 

Trost (2010:137) beskriver att man i kvalitativa studier vill uppnå en viss grad av variation, 

där urvalet är heterogent inom en given ram. I föreliggande studie skapades variationen inom 

den givna ramen genom att studera organisationer av olika storlek i mellersta Sverige. Vi 

avsåg också att åstadkomma en variation mellan olika typer av organisationer, vilket skapades 

genom att inkludera klassiska organisationer, bemanningsföretag och offentliga 

organisationer.   
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3.5 Intervjusituation 

I arbetet med att hitta intervjupersoner tog vi först kontakt med organisationer för att 

kartlägga intresset av att delta. Uppsatsämnet presenterades kort och tid för intervju föreslogs. 

Vi listade de organisationer som visade intresse och skickade, när vi fått tillfredsställande 

antal deltagande, ut förslag på intervjudatum där intervjupersonerna fick ett stort inflytande i 

att fastslå dessa. Ungefär en vecka innan intervjuerna påbörjades skickade vi ut ett 

informationsbrev där intervjupersonerna fick övergripande information gällande vad intervjun 

skulle komma att behandla. De informerades om vilka ämnesområden de behövde reflektera 

över inför intervjun och vad som kunde komma att diskuteras inom dessa. De fick inga 

specifika frågor. I informationsbrevet framgick det även att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt samt att intervjun skulle komma att spelas in. Detta gjordes i enlighet med 

Gillhams (2008:80) tankar om att intervjupersonerna i god tid skall informeras om intervjuns 

ämnesområde för att på så vis ha möjlighet att visa samtycke och förbereda sig inför 

intervjun. Kvale och Brinkmann (2009:87f) beskriver hur delgivandet av information i förväg 

kan innebära att föra en känslig balansgång mellan att ge för mycket, eller för lite 

information. Risker som kan uppstå i samband med att ge för mycket information är att 

intervjupersonen i för stor omfattning har förberett sina svar, vilket skulle kunna ifrågasätta 

svarens äkthet. Informationsbrevet som i den föreliggande studien skickades till intervju-

personerna bedömdes relevant med tanke på ämnet som berördes. Vi ansåg att studiens syfte 

som avsåg att undersöka på vilket sätt organisationer arbetar med Talent Management och 

dess huvudområden krävde en viss förberedelse för intervjupersonerna. Genom att i förväg 

delge information om huvudområdena kan detta ha lett till ett rikare material som i sin tur gav 

oss en djupare förståelse för organisationernas arbete med dessa. Vår ambition var att 

informationsbrevets verkan skulle höja graden av äkthet i intervjupersonernas svar.  

 

Totalt genomfördes sju halvstrukturerade intervjuer med intervjupersoner tillhörande sju olika 

organisationer. Intervjuerna genomfördes hos organisationerna själva för att på så sätt visa 

intervjupersonerna flexibilitet och intresse. Att intervjuerna genomfördes hos dem var också 

ett sätt för oss att skapa trygghet för intervjupersonen. Lantz (2013:95ff) beskriver att 

samspelet mellan intervjuare och intervjuperson är beroende av den rumsliga utformningen. 

Att intervjupersonen själv fick möjlighet att avgöra platsen för intervjun var därför ett sätt att 

följa Lantz (2013:95ff) rekommendationer, samt ett sätt att skapa en god social miljö. Varje 

intervjutillfälle varade mellan 50 och 120 minuter och vid varje intervju gjordes dubbel 

ljudinspelning för att säkerställa materialets bevarande.  

 

Under intervjuerna var vi båda närvarande, för att på så sätt kunna vara varandra behjälpliga. 

Arbetssättet stöttas av det Trost (2010:66f) skriver om, fördelen att vara två när de som 

intervjuar är oerfarna. Risker med att vara två intervjuare kan bland annat vara att 

intervjupersonen kan uppleva att denne hamnar i underläge, samt att det kan upplevas 

olämpligt om området för intervjuerna är av känslig karaktär (Trost 2010:66f). Intervjuerna 

var i vår bedömning inte av känslig karaktär då de behandlade en organisations arbetssätt. Det 

tordes således inte vara intervjupersonen som enskild individ som befann sig i en känslig 

situation, utan i så fall den juridiska personen, det vill säga organisationen. Risken för att 

intervjupersonen skulle ha upplevt ett underläge minimerades genom att det endast var en 
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som agerade huvudintervjuare. Den part som inte agerade huvudintervjuare förde under 

intervjun anteckningar för att säkerställa materialet i det fall inspelningen inte skulle fungera. 

Denna part flikade också in med följdfrågor och stöttade huvudintervjuaren vid behov. Detta 

torde bidragit till att intervjupersonen upplevde en trygg diskussion som till största del 

genomfördes med huvudintervjuaren. Vi turades om att vara huvudintervjuare. 

 

3.6 Analys av empiriskt material 

Föreliggande studies analys genomfördes med inspiration från tematisk analys. Den tematiska 

analysen innebär att identifiera olika teman i enlighet med det erhållna materialet, men även i 

enlighet med teori (Hayes 2000:173ff). Braun och Clarke (2006:77) diskuterar användningen 

av tematisk analys som ett tillgängligt och flexibelt sätt att analysera kvalitativ data. Vi valde 

också att inspireras av teoristyrd tematisk analys där teman för studiens analys i enlighet med 

bearbetad teori beslutades i förväg. Hayes (2000:179) menar att en teoristyrd tematisk analys 

utgår från ett deduktivt arbetssätt där teorin testas i empirin, vilket överensstämmer med 

arbetssättet i föreliggande studie. Hayes (2000:173ff) menar också att detta är en fördel när 

man bland annat vill undersöka och jämföra olika intervjupersoners utsagor i relation till det 

bestämda temat. Tillämpningen av teoristyrd tematisk analys genomfördes efter Hayes 

(2000:179ff) fyra steg.  

 

Analysen påbörjades i enlighet med det första steget för teoristyrd tematisk analys. 

Teoristyrda huvudteman identifierades i form av studiens huvudområden attrahera - 

Employer Branding, utveckla - kompetensutveckling och behålla - motivation för att sedan 

skapa underteman i form av de olika modeller och teorier som behandlats under respektive 

område. Utifrån det andra steget av teoristyrd tematisk analys transkriberades materialet och 

skrevs ut. Vidare genomfördes det tredje steget av teoristyrd tematisk analys genom kodning 

av det empiriska materialet. Kodningen genomfördes genom att placera ut objekt för varje 

undertema som vi tidigare identifierat. Vissa objekt placerades emellertid ut på flertalet 

underteman. Utifrån det fjärde steget analyserades det kodade materialet i relation till studiens 

teoretiska referensram. (Hayes 2000:179ff) 

 

Exempel på kodning: 

 

IP1: Nu håller vi på med ett projekt som jag inte kan säga så mycket om men som handlar 

mycket om det här med den nya invandringen, hur vi liksom skall kunna hjälpa till i 

regionerna med det. Så vi jobbar mycket med kommuner en hel del i ett jätteprojekt som 

kommer att dra igång till hösten. 

Kodat: Integrationsprojekt för socialt ansvar. 

 

IP2: Arbetsmarknadsmässor är viktiga för oss, eller snarare, det är viktigt för oss att synas på 

universitetet. För mässor är ju bra på det sätt att studenter kommer dit, det marknadsförs 

väldigt bra och det är ofta väldigt proffsigt arrangerat av studenterna. Men du står ju också 

där tillsammans med 50 andra företag. Så i vissa fall väljer vi att försöka besöka skolorna när 

det inte är mässa, för att sticka ut helt enkelt. 

    Kodat: Nytänkande, In-vivo sticka ut. 
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3.7 Studiens giltighet och tillförlitlighet 
Begreppen validitet och reliabilitet används i regel för att säkerställa en forskningsstudies 

kvalitet. I kvantitativa och kvalitativa forskningsstudier har begreppen validitet och reliabilitet 

dock skild innebörd (Patel & Davidson 2011:102ff). Inom den kvantitativa forsknings-

metodiken beskriver reliabiliteten hur väl ett mätinstrument motstår slumpmässiga 

inflytanden, så som felvärden. Dessa kan uppstå till följd av brister i mätinstrumentets 

tillförlitlighet (Patel & Davidson 2011:103). Validitetsbegreppet inom den kvantitativa 

forskningsmetodiken handlar om att mätinstrumentet, mäter det som studien avser mäta. Om 

det finns en överensstämmelse mellan vad som avses undersökas och vad som faktiskt 

undersöks är det möjligt att hävda att studien har en god validitet (Patel & Davidson 2011: 

102).  

 

Kvale och Brinkmann (2009:263) beskriver hur reliabilitet inom den kvalitativa forsknings-

metodiken oftast hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Här talar 

man enligt Kvale och Brinkmann (2009:263) ofta om till vilken grad resultatet kan 

reproduceras av andra forskare vid senare tillfällen, samt om intervjupersonerna har förmågan 

att ändra sina svar vid en reproducerad intervju. Patel och Davidson (2011:103) menar att 

reliabiliteten i kvalitativ forskningsmetodik bör ses mot bakgrund av den unika situation som 

råder vid intervjutillfället.  

 

Graden av tillförlitlighet har i studien stärkts genom att vi noggrant dokumenterat vårt 

tillvägagångssätt, att vi diskuterade vem som skulle göra vad under intervjuerna, att vi gav 

alla intervjupersoner samma information angående etik samt att intervjuerna utfördes på 

samma sätt. Det faktum att vi använde oss halvstrukturerade intervjuer och vad det, likt vi 

tidigare beskrivit innebär, skulle däremot kunna göra reproduktionen av studien svår. Vi 

håller med Patel och Davidson (2011:103) som menar att man måste se på reproducerbarheten 

med hänsyn till varje unik situation som ett intervjutillfälle ger. Något som också skulle 

kunna höja studiens reproducerbarhet och därmed tillförlitlighet är att studien syftar till att 

undersöka organisationers arbetssätt med Talent Management. Arbetssätt inom organisationer 

och därmed svaren kring dessa kan antas vara relativt stabila och inte allt för 

förändringsbenägna. Det tordes nästintill möjligt att inom samma organisation byta 

intervjuperson och fortfarande erhålla liknande svar. Vid några av intervjuerna upplevdes 

tidspress, vi borde därför ha avsatt längre tid för intervjuerna. Lantz (2013:95) påtalar vikten 

av att ha tillräckligt med tid avsatt till intervjun. Att ha gott om tid bidrar till att 

intervjupersonen kan känna sig fri att stanna upp för eftertanke under intervjun. Det bidrar 

även till en god intervjusituation där både intervjuare och intervjuperson känner sig bekväma. 

Tidsbristen kan ha gjort att intervjupersonerna svarade annorlunda gentemot vad de hade gjort 

om de haft mer tid på sig.  

 

Den kvalitativa definitionen av validitet innebär att man undersöker det som avses undersökas 

(Kvale & Brinkmann 2009:264). Validiteten i den kvalitativa forskningsmetodiken hänför sig 

genom detta enligt Kvale och Brinkmann (2009:264) till riktigheten, styrkan och giltigheten i 
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ett yttrande. Validitetsbegreppet i kvalitativa studier hänför sig till forskningsprocessens alla 

delar och har en vid innebörd. Giltigheten menar Patel och Davidson (2011:106) är beroende 

av hur väl forskaren kan hantera sin egen förförståelse genom studien, på vilket sätt forskaren 

lyckas med att genomföra en trovärdig tolkning av det studerade området samt hur väl 

forskaren lyckas fånga det som kan tyckas motsägelsefullt eller mångtydigt. 

 

Utifrån relationen mellan studiens forskningsfrågor och intervjufrågor har vi försökt att uppnå 

en god validitet och har i studien arbetat för att undersöka det som vi avsåg att undersöka. I 

studien brukades syfte samt frågeställningar i utarbetandet av intervjufrågorna. Vi granskade 

kritiskt huruvida intervjufrågorna gav svar på studiens forskningsfrågor och genomförde som 

vi tidigare nämnt, en enklare form av pilotstudie. Överlag uppfattade vi att intervjupersonerna 

hade god kunskap om områdena som behandlades, dock kunde vi se att de utifrån sin position 

i organisationen hade styrkor och svagheter beroende på vilket område vi ställde frågor om. 

Hade vi valt att intervjua fler personer inom samma organisation, där varje person 

intervjuades kring sitt specialistområde hade vi troligtvis kunnat uppnå en högre grad av 

giltighet. 

 

Det faktum att vi var bekanta med några av intervjupersonerna ansåg vi inte utgöra någon risk 

för studiens giltighet eller tillförlitlighet. Lantz (2013:84) kallar denna risk för intervjuar-

effekt, vilket beskriver hur intervjuaren och intervjupersonen, på grund av olika konstell-

ationer har en inverkan på varandra. I sin tur kan detta påverka svaren som intervjupersonen 

ger. Eftersom vi avsåg att undersöka på vilket sätt organisationer, genom Talent Management 

arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal resulterade detta i att vi inte 

diskuterade individens personliga idévärld. Att intervjupersonen under intervjun 

representerade sin arbetsplats kan dock ha haft inverkan på äktheten i svaren eftersom 

intervjupersonen troligtvis ville sin arbetsgivares bästa och vara denne lojal.  

 

3.8 Förförståelse 

När vi bestämde att studien skulle komma behandla området Talent Management hade vi ett 

visst mått av förförståelse. Ett exempel på förförståelsen var vår uppfattning om att de 

bemanningsföretag vi skulle intervjua generellt sett och i lägre grad än klassiska arbetsgivare, 

kompetensutvecklade sin personal. För att minimera förförståelsens påverkan på studiens 

giltighet och tillförlitlighet försökte vi tillämpa ett tydligt och transparent arbetssätt. Vi har 

under studiens gång använt oss av detaljerade beskrivningar av studiens tillvägagångssätt 

gällande metod. Vi utformade en intervjuguide som tillämpades under samtliga intervjuer, 

även i de fall vi förväntade oss att vissa av frågorna skulle vara irrelevanta för organisationen. 

Detta för att säkerställa att förförståelsen inte skulle vara av betydelse för studiens giltighet 

och tillförlitlighet. 

 

Genom vår förförståelse erhöll vi även positiva effekter för studiens utfall. Detta genom att vi 

exempelvis hade en god grundkunskap om det arbetsvetenskapliga området, däribland Talent 

Management olika beståndsdelar. Genom denna grundläggande kunskap visste vi också att 

Talent Management inte alltid är ett begrepp som brukas i organisationer och valde således att 
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uttrycka oss i andra termer. Detta i form av attrahera, utveckla och behålla vilka är 

huvudområdena i Talent Management.  

 

3.9 Forskningsetiska principer 

Vid utförandet av studien tillämpades forskningsetiska principer i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2011:6) riktlinjer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. 

Principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-

kravet. Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011:7) att forskarna bör upplysa 

intervjupersonerna om deras uppgift i studien samt om de rådande villkoren för medverkan. 

De skall också informeras om att studien är frivillig samt att de när som helst under 

medverkan är fria att avbryta. I föreliggande studie informerades intervjupersonerna vid två 

tillfällen om värdet av deras medverkan samt om studiens syfte. Dels i det inledande 

telefonsamtalet som genomfördes vid förfrågan om intervju och dels i informationsbrevet som 

skickades ut innan genomförandet. I informationsbrevet framgick det också att intervjun 

skulle komma att spelas in, detta för att medvetengöra intervjupersonen om denna önskan 

redan innan. Vid intervjutillfället tydliggjorde vi att intervjupersonen förstod att intervjun när 

som helst gick att avbryta. Vi berättade även en andra gång att den skulle spelas in, för att åter 

igen erhålla dennes samtycke i frågan. 

 

Vetenskapsrådet (2011:9ff) tar även upp samtyckeskravet. Forskarna har här ett ansvar att be 

om deltagarnas samtycke för medverkan. De medverkande skall vara styrande på det vis att 

de kan avbryta intervjun när de vill. I studien bad vi om intervjupersonernas samtycke under 

det inledande telefonsamtalet. I informationsbrevet förtydligade vi ytterligare, denna gång 

skriftligt att vi skulle komma att använda uppgifterna i studien, för att slutligen under 

intervjutillfället förtydliga rätten att avbryta intervjun. Vid varje kontakttillfälle var vår 

ambition att ha samtyckeskravet i åtanke. 

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011:12f) att forskarna är de enda 

som har tillgång till studiens insamlade material och till intervjupersonernas identiteter. De 

medverkande bör också vara delaktiga vid forskarnas användning av känsliga uppgifter. 

Uppgifter som lagras, gällande personer och innehåll från intervjuerna skall förvaras på ett 

sätt som gör att obehöriga inte får tillgång till dessa. I studien tillämpades kravet genom att 

intervjupersonerna i informationsbrevet fick vetskap om att det material vi skulle komma att 

tillhandahållas skulle behandlas konfidentiellt. Vidare informerade vi om intervjupersonens 

och organisationens anonymitet innan intervjun påbörjades. Vi klargjorde att de var välkomna 

att ha synpunkter på vårt användande av materialet om vi under intervjuns gång skulle få ta 

del av känsliga uppgifter. Inspelningen samt anteckningarna av intervjuerna förvarades efter 

genomförande på ett sätt som garanterade att endast vi kunde ta del av dem. Exempelvis 

genom att datorerna innehållande materialet hade lösenord för inloggning.  

 

Till sist behandlar Vetenskapsrådet (2011:14) nyttjandekravet. Detta krav handlar om att 

materialet som samlats in under studiens gång, endast skall nyttjas till vetenskapliga ändamål. 

I studien informerades intervjupersonerna om detta. De gavs också information om att 
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materialet skulle komma att användas i syfte för vårt examensarbete inom programmet för 

Personal och Arbetsliv vid Karlstads Universitet. 
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4 Analys och resultat 

Studiens analys och resultat presenteras i detta kapitel. Studiens huvudområden attrahera, 

utveckla och behålla presenteras i skriven ordning och kapitlet avslutas med en 

sammanfattande del som också behandlar ansvaret för Talent Management. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Attrahera 

För att besvara studiens frågeställning för området attrahera, lyfts i detta avsnitt analys och 

resultat för organisationernas arbete med Employer Branding fram. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1.1 Intern och Extern Employer Branding 

Utifrån det empiriska materialet som erhållits går det att tolka hur organisationerna arbetar 

med intern Employer Branding genom förmåner, utveckling och utbildning. Arbetet med 

värdegrunden är något som också återkommit under intervjuerna och därför tolkar vi även att 

dessa är av betydelse för att stärka det egna varumärket och organisationens arbete med intern 

Employer Branding. För att implementera och synliggöra värdegrunderna i personalens 

arbetssätt uppfattar vi att organisationerna bland annat arbetar med att föra diskussioner och 

ge påminnelser till personalen. De beskriver dock hur de anser att arbetet är svårt, men att det 

ändå bidrar till att värdegrunderna genomsyrar organisationen och skapar en god 

organisationskultur. Detta kan relateras till Martin och Wikströms (2012:33f) resonemang om 

intern Employer Branding som medel i att stärka organisationers varumärke gentemot sin 

personal. IP5 uttrycker angående detta: 

 

Det är såklart jättesvårt men jag tror att om man agerar utifrån det [värdegrunden] och hela 

tiden gör småaktiviteter och övningar tillsammans, till exempel som chef med sina anställda. 

Att man ofta tar ett steg tillbaka och tänker “okej, det som vi har pratat om nu, hur uppfattas 

det enligt våra värderingar?”... 

 

Utifrån materialet tolkar vi det även som att ledarskapet är en central del i organisationernas 

arbete med att stärka sitt interna Employer Branding. Flertalet av organisationerna arbetar 

med att utbilda och utveckla sina chefer vilket bidrar till ett sunt ledarskap, detta utvärderas 

därefter genom olika mätsystem. Arbetet med ledarskapet går också i linje med Martin och 

Wikströms (2012:33f) beskrivning av hur intern Employer Branding kan stärkas. För att 

uppnå ett sunt ledarskap kan man utifrån analysen uppfatta att organisationerna även arbetar 

med transparens. De tillhandahåller personalen en stor mängd information, genom publicering 

på intranät. IP7 beskriver hur dennes organisation publicerar inspelade samtal och möten på 

organisationens intranät. Detta tolkar vi är ett sätt för dem att upprätthålla löften, krav och 

villkor, vilket Martin och Wikström (2012:36f) beskriver som viktiga delar av det interna 

Employer Branding. Utifrån studiens material är vår uppfattning att de offentliga 

organisationerna inte aktivt arbetar i samma utsträckning med att uppnå transparens som de 

andra organisationerna. Detta skulle kunna bero på principen om offentlighet, transparens 
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sker automatiskt och de offentliga organisationerna behöver därmed inte aktivt arbeta med att 

uppnå transparens.  

 

Organisationerna i studien arbetar i stor utsträckning med medarbetarundersökningar som ett 

medel i att skapa en uppfattning om synen på den egna organisationen och dess varumärke. 

Detta tolkar vi vara en del av arbetet med extern Employer Branding. I relation till arbetet 

med extern Employer Branding uppfattar vi även att organisationerna använder och förmedlar 

sina styrkor och tillgångar för att utmärka sig på arbetsmarknaden. Några av intervju-

personerna beskriver exempelvis hur organisationerna använder sina karriärmöjligheter och 

förändringskrafter inom organisationen för detta ändamål. IP2 exemplifierar och berättar hur 

man som arbetstagare hos dem erbjuds ta del av en bransch på framväxt. IP1 och IP3 

uttrycker istället hur deras organisationer nischar sig mot mjuka värden som exempelvis 

trygghet, vilket de anser är lättare att uppnå i deras verksamheter. IP1 beskriver även hur de 

arbetar för att kunna erbjuda snabba anställningsprocesser. Organisationerna arbetar också 

med att kommunicera sina värdegrunder för att utmärka sig på arbetsmarknaden. Utifrån 

materialet upplevs det som att organisationerna praktiskt förmedlar sitt varumärke och syns på 

arbetsmarknaden genom besök på skolor och universitet, mässor, samarbeten och i sociala 

medier. IP5 beskriver arbetet med att attrahera studenter likt: 

 

Om jag är på XXX-mässan och står där och pratar så är ju jag där givetvis för att vi skall hitta 

processingenjörer, men det gäller ju också att försöka få tag på de som är nya studenter för att 

de kanske skall komma in och jobba under tiden.  

 

I materialet framkommer det även att flera av organisationerna samarbetar med Arbets-

förmedlingen, i synnerlighet de offentliga organisationerna. Samarbetet mellan offentliga 

organisationer och Arbetsförmedlingen, som också är en statlig verksamhet skulle kunna 

gynna de offentliga organisationerna som troligtvis inte besitter samma resurser som övriga 

organisationer. De begränsade resurserna gör att de har svårare att synas på arbetsmarknaden. 

De arbetssätt som organisationerna beskriver tolkar vi vara förenliga med Martin och 

Wikströms (2012:38) idéer om arbetet med extern Employer Branding. 

 

4.1.2 The Employer Brand Mix 

Som ytterligare ett steg i processen att besvara studiens frågeställning presenterar vi det 

empiriska materialet i förhållande till modellen The Employer Brand Mix och dess två 

delområden. 

 

4.1.2.1 Övergripande delområden, policy: 

Utifrån materialet som framkommit ur intervjuerna går det att se hur organisationerna i 

föreliggande studie arbetar med modellens nyckeldimension externt rykte på olika nivå. På 

strategisk nivå arbetar organisationerna med att skapa riktlinjer för hur ett rättvist och bra 

rykte skapas. Exempelvis beskriver IP5 att de upprättar riktlinjer för hur organisationen skall 

presenteras. Detta går enligt vår uppfattning att relatera till Barrow och Moseleys (2005:49ff) 

beskrivning av det externa ryktet. Organisationerna arbetar även med att synas på arbets-
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marknaden genom de sätt som tidigare behandlats under extern Employer Branding. Av det 

empiriska materialet uppfattas dock den externa marknadsföringen som relativt ny för 

organisationerna. Samtliga intervjupersoner uttrycker att detta beror på den förändring som 

just nu råder på arbetsmarknaden. IP1 menar även att den yngre generationen ställer ökande 

krav på organisationen, exempelvis i form av förväntningar på utveckling och flexibilitet. IP2 

uttrycker sig likt följande: 

 

... man tittar på unga människor, man förväntar sig ju väldigt mycket saker idag av en 

arbetsgivare. Som man kanske inte gjorde förr i tiden. 

 

IP5 uttrycker: 

 

... historiskt så har vi ju inte behövt göra någonting utan det har alltid kommit ansökningar 

liksom, men vi ser en viss skillnad nu i och med att arbetsmarknaden ser ut som den gör så 

börjar vi få det lite svårare. Så det var bland annat därför vi var på jobbmässan och visade 

upp-oss. 

 

Ur materialet går det att se hur organisationernas åsikter överensstämmer med Statistiska 

Centralbyråns (2017a, 2017b) siffror, vilka pekar på en låg arbetslöshet på den svenska 

arbetsmarknaden. Att IP2 uttrycker hur yngre människor förväntar sig mer av sin arbetsgivare 

kan också tolkas som en likhet med Martin och Wikströms (2012: 14) resonemang. 

Organisationerna arbetar med olika metoder för att skapa ett gott rykte, bland annat genom att 

göra personalen till ambassadörer för verksamheten. Vi upplever att IP2, IP4, IP5 och IP7 i 

högre grad än övriga organisationer erhåller ambassadörer för sin verksamhet utan ett direkt 

arbete mot personalen i fråga. De erhåller istället sina ambassadörer genom att ständigt 

påminna om organisationens värdegrund. Genom detta arbete byggs det externa ryktet upp 

från grunden. I motsats arbetar IP1, IP3 och IP6 mer med faktorer som är i direkt anslutning 

till att tala gott om verksamheten. Exempelvis genom att påminna och uppmuntra personalen 

om att de är organisationens ambassadörer och ansikte utåt. I vår mening kan det sistnämnda 

arbetssättet både uppmuntra personalen, men även sätta press på den. Sammanfattningsvis 

erhålls intrycket av att organisationerna använder arbetstagarna på olika sätt i arbetet med att 

skapa ett gott externt rykte. Det ovan beskrivna ligger även i linje med Barrow och Moseleys 

(2005:149ff) resonemang om att organisationer med ett gott rykte, i hög grad även har 

anställda som talar gott om dem. Om det arbete IP1, IP3 och IP6 tillämpar ligger i linje med 

detta-ställer-vi-oss-dock-frågande-till.  

 

Organisationerna uttrycker att värdegrunden ständigt bör kommuniceras, vilket kan relateras 

till Barrow och Moseleys (2005:151f) nyckeldimension intern kommunikation. Utifrån 

analysen går det bland annat att se hur IP2 och IP5:s organisationer arbetar med 

kommunikationsstrategier i syfte att skapa riktlinjer för hur kommunikationen inom 

organisationen skall föras. IP3 beskriver hur dennes organisation i nuläget arbetar med att 

förenkla och minska antalet system i syfte att göra kommunikationen enklare för personalen. 

Överlag upplever vi att organisationernas viktigaste verktyg för att skapa samordning i den 

interna kommunikationen är deras intranät. IP7 beskriver dock att informationen på intranätet 
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riskerar att bli överflödig, med upplevelsen av att den information som personalen faktiskt 

hinner ta del av totalt sett är minimal. IP7 uttrycker sig angående intranätet: 

 

Men det ska man ju vara medveten om idag att informationsflödet är så enormt… Inte ens jag 

som sitter bakom en dator hinner läsa, kanske tar jag del av 5 %, då är det ändå mycket… 

Bara för att det finns där betyder det inte att medarbetarna har sett det…  

 

Orsaken till att organisationerna tillhandahåller sin personal ett informationsöverflöd skulle 

utifrån vår tolkning kunna bero på deras önskan om att uppnå transparens. Organisationernas 

sätt att arbeta mot en bättre samordnad intern kommunikation är ändå i sin helhet hänförligt 

till det som Barrow och Moseley (2005:151f) anser är viktigt för ett gott Employer Branding.  

 

Utifrån materialet framkommer det att ledning och chefer arbetar efter värdegrunderna och 

efter att föregå med gott exempel mot sin personal. Det finns också en uppfattning om 

existensen av ett överordnat/moget ledarskap där ledningen arbetar efter det som förespråkas. 

Praktiskt görs detta bland annat genom det som IP2 beskriver, att följa utarbetade beteenden 

som fungerar likt en mall för hur arbete i linje med värdegrunden kan genomföras. Detta 

stöttas av Barrow och Moseleys (2005:152) beskrivning av nyckeldimensionen. Inom de 

offentliga organisationerna tolkar vi att det kan vara svårt att konkretisera organisationens 

Employer Branding eftersom dess ledning består av lekmän och politiker. Utifrån analysen 

erhålls en uppfattning om att dessa inte är helt insatta i den verksamhet som bedrivs inom 

diverse enheter. 

 

Studiens samtliga organisationer uttrycker att de i olika grad arbetar med nyckeldimensionen 

värden och CSR, också nämnt som socialt ansvar. De aktiviteter som organisationerna utför 

inom området är bland annat att ta emot praktikanter, studenter och genomföra samarbeten 

med exempelvis Arbetsförmedlingen och idrottsföreningar. IP1 och IP5 berättar att deras 

organisationer arbetar med integrationsprojekt till följd av den senaste tidens invandring. 

Integrationsprojekt är ett exempel på socialt ansvar gentemot människor, och skulle i vår 

mening genom dess aktualitet kunna vara positivt för organisationens attraktivitet. 

Ovanstående är förenligt med Barrow och Moseleys (2005:152f) idéer om att socialt ansvar 

ökar organisationers attraktivitet. Flera av organisationerna är också certifierade inom 

exempelvis ISO, vilket uppfattas samspela med Sheedys (2015:643) beskrivning om socialt 

ansvar som självreglerande verktyg. IP1 uttrycker: 

 

… dels är vi miljö och kvalitetscertifierade, men också arbetsmiljöcertifierade. Vi jobbar 

mycket med olika miljö- och kvalitets- och arbetsmiljömål som vi skall uppnå varje år. Så det 

jobbar vi mycket med, och blir även reviderade varje år på de här områdena då så vi får 

behålla-våra-certifieringar.   

 

Två organisationer arbetar med välgörenhet genom exempelvis SOS-barnbyar, vilket vi ser 

som ett renodlat arbete med socialt ansvar. Några andra av organisationerna arbetar med 

något som kan ses ur en annan synvinkel än renodlat arbete med socialt ansvar, det vill säga 
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samarbete och sponsring, främst med idrottsklubbar. Det finns en uppfattning om att det går 

att föra en diskussion kring huruvida detta genomförs i välgörande syfte eller i vinstsyfte. 

 

Utifrån studiens empiriska material går det även att utläsa att samtliga organisationer arbetar 

med att mäta resultat och faktorer, bortsett från ekonomi. Enligt vår uppfattning arbetar dock 

IP2:s organisation utmärkande mycket med interna mätsystem och genomför bland annat 

pulsmätningar av värderingar, mätningar av ledarskapsindex samt engagemangsnivå. 

Resterande organisationer arbetar utifrån vår tolkning i en lägre utsträckning med interna 

mätsystem. Mätningarna för samtliga resterande organisationer sker genom medarbetar-

undersökningar, som enligt IP5 exempelvis kan fånga personalens attityd gentemot 

organisationen. Utifrån Barrow och Moseleys (2005:154) teori om interna mätsystem menar 

de att det som mäts, också genomförs. I enlighet med teorin torde detta således innebära att 

IP2:s organisation som i hög grad använder sig av interna mätsystem också genomför mer.  

 

Samtliga av studiens organisationer uttrycker att de tillhandahåller personalen stödenheter för 

IT, Lön och HR. Upplevelsen från organisationerna är också att systemen är väl fungerande 

och används, vilket utgör grunden för att deras arbete skall samspela med Barrow och 

Moseleys (2005:154f) nyckeldimension service support. Under bearbetning av intervju-

materialet upplever vi även att organisationernas service support till stor del samspelar med 

deras värdegrunder. Detta bidrar enligt Barrow och Moseley (2005:154f) till att stärka 

förutsättningarna för ett gott Employer Branding. Ett exempel på detta är följande citat hämtat 

ur en intervju med IP5, vars organisations värdeord berör områden som ansvar och 

professionellt arbete. IP5 uttrycker sig såhär:  

 

HR är ju en stödfunktion som är här för de anställdas skull, så vi hade nog inte suttit här 

annars. Det är ju vår mission och vi försöker vara tillgängliga...  

 

I motsats till IP5:s organisation går det att se hur IP3:s organisations service support inte helt 

samspelar med dess värdegrund. Organisationens system för support behöver effektiviseras. 

IP3 beskriver att stödfunktionerna har ett högt tryck vilket också anses vara orsaken till 

fördröjning. 

 

Utifrån den empiriska data som under studien har framkommit upplever vi att 

organisationerna arbetar med alla delar inom det Övergripande delområdet: Policy. Detta med 

undantag från dimensionen interna mätsystem, där uppfattningen är att alla utom IP2 har 

utvecklingsmöjligheter i sitt användande av dessa för att möta modellens rekommendation 

(Barrow & Moseley 2005:154). 

 

4.1.2.2 Lokalt område, praktik: 

Samtliga organisationer upplevs ha utarbetade metoder för rekrytering och introduktion. 

Uppfattningen är att organisationerna startar rekryteringsprocessen tidigt genom arbetet med 

att attrahera personal till organisationen. Arbetet sker exempelvis genom besök på utvalda 
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skolor, arbetsmarknadsmässor och med att intressera ungdomar för relevanta utbildningar 

som organisationerna i framtiden kommer att eftersöka hos sin personal. IP2 uttrycker: 

 

Vi jobbar ju också mycket med att få ungdomar intresserade av teknik över huvud taget, 

vilket är en förutsättning för att de ska kunna bli ingenjörer... 

 

Utifrån det empiriska materialet går det att utläsa att alla organisationer i studien genomför 

introduktion för nyanställda, om än i olika omfattning. Några av intervjupersonerna beskriver 

hur de följer checklistor som ett sätt att säkerställa att all information har tillhandahållits den 

nyanställda. Ur materialet går det dock att urskilja skillnader i introduktionen. I exempelvis 

IP2 och IP4:s organisation hålls det både en central och en lokal introduktion, där den lokala 

har skild innebörd. Båda organisationerna genomför centrala introduktioner i form av 

information kring anställningen samt dess löften och villkor. Hos IP2 innebär den lokala 

introduktionen att chef eller annan ledande person introducerar arbetsuppgifterna, medan den 

lokala introduktionen hos IP4 istället sker ute hos kund. Fortsättningsvis erhålls uppfattningen 

om att en av organisationerna, IP3 i större utsträckning fokuserar på att introducera sin 

personal lokalt. Vår tolkning är att ovanstående information stämmer överens med Barrow 

och Moseleys (2005:155f) idéer om introduktionens vikt för att skapa ett gott Employer 

Branding. IP2 berättar även att de inom organisationen till stor del arbetar med introduktion i 

syfte att skapa en positiv bild av verksamheten, vilket även Barrow och Moseley (2005:155f) 

nämner som viktigt. IP2 uttrycker: 

 

… det är ju såklart så att den första tiden ska vara väldigt positiv, det är väldigt viktigt att vi 

ger ett bra, professionellt intryck och att man får veta alla frågor… eller att man får svar på 

alla frågor som man har.  

 

Några av organisationerna berättar att de arbetar med att genomföra introduktionsdagar en 

eller två gånger per år, där nyanställda samlas och delges övergripande information om 

verksamheten. Tolkningen av resultatet är att man kan se brukandet av introduktionsdagarna 

på två sätt. Dels att informationen tillhandahålls för sent och att den nyanställda inte fångas 

upp i tid. Organisationerna missar då sin chans att ge ett gott första intryck, att i enlighet med 

Barrow och Moseleys (2005:155f) nyckeldimension, marknadsföra sig. Man kan även se 

introduktionsdagarna som ett sätt för organisationen att efter en längre tid inspirera den 

nyanställda och på nytt ge information som rör organisationen.  

 

Ur materialet går det att utläsa hur organisationerna, utifrån Barrow och Moseleys 

(2005:156f) dimension gruppledning lägger stort ansvar på sina chefer i arbetet med att 

engagera och involvera de anställda i arbetsuppgifterna. Några intervjupersoner uttrycker 

exempelvis hur deras organisationer arbetar med att ge chefer verktyg i att förbättra personlig 

kontakt. De berättar även att detta görs genom feedbackutbildningar och andra typer av 

ledarskapsutbildningar. Ur materialet framkommer det även att cheferna i organisationerna tar 

ansvar för den lokala introduktionen av ny personal, behovet av utbildning och skapandet av 

organisationskultur. Det går att utläsa hur personalen inom IP3:s organisation har störst 

inflytande över det dagliga arbetet, vilket cheferna arbetar med att ge dem. Inflytandet går i 
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vår mening även att koppla till Barrow och Moseleys (2005:156f) resonemang om att det är 

väsentligt för chefer i organisationerna att tillhandahålla personalen medbestämmande i 

uppgiftshantering. Detta uttrycks av IP3 likt: 

 

Ingen chef är och petar i det dagliga, då kan de [operativa personalen] bli lite sura…  

 

I exempelvis IP2 och IP7:s organisationer varierar personalens medbestämmande beroende på 

vilken roll de besitter. Dessa uttrycker att cheferna arbetar med att involvera personalen i 

beslutsfattande i den mån det är möjligt, vilket bland annat sker genom att cheferna erhåller 

personalen möjlighet att påverka de förändringar som genomförs. I exempelvis IP1 och IP4:s 

organisationer kan tolkningen att personalen har en låg grad av medbestämmande göras, 

eftersom de arbetar ute hos kund. IP1 berättar att de känner sig låsta eftersom de inte har 

makten att påverka personalens arbetsuppgifter och medbestämmande. IP4 uttrycker sig kring 

ämnet: 

 

Ja konsulterna har ju inte så mycket att säga till om, och vi kan inte styra det heller utan det är 

ju kunden och vad de har för behov, och där utefter så sätts ju arbetsuppgifterna. 

 

Organisationerna i studien arbetar utifrån vår tolkning med att integrera värdegrunden i 

verksamhetsstyrningen genom att väva in den i personalens arbetssätt. Prestations-

uppmuntringen sker genom exempelvis ständiga påminnelser om värdegrunden i det dagliga 

arbetet, och genom gruppdiskussioner. IP5 beskriver hur arbetet sker genom att dennes 

organisation under medarbetarsamtalet sätter upp mål hos individen som även är förankrade i 

organisationens mål. IP2 berättar i likhet med detta hur dennes organisation utvärderar 

personalens beteenden i förhållande till värdegrunden under medarbetarsamtalen. IP2 

beskriver hur det kan göras:  

 

Man blir ju bedömd utifrån hur väl man lever våra värderingar och det är ju också ett 

naturligt steg så att det här [värdegrunden] blir en naturlig del av vardagen. 

 

Vi får intryck av att samtliga organisationers arbete i viss utsträckning är förenligt med 

Barrow och Moseleys (2005:157) idé om att utvärdera personalens beteenden utifrån 

värdegrunderna. Intervjupersonerna poängterar dock att arbetet med att integrera värde-

grunderna hos medarbetarna är komplicerat, vilket i vår mening kan bero på svårigheten i att 

förändra personalens beteenden.  

 

I det empiriska materialet erhålls upplevelsen av att lärande och utveckling är en dimension 

där organisationernas svar spretar mer än i de andra dimensionerna. Utifrån intervjuerna 

tolkar vi det sammanfattningsvis som att några av organisationerna kan ha svårt att 

tillhandahålla utbildning i den utsträckning som både de och personalen önskar. Svårigheten 

kan ligga i brist på medel och tillgänglighet. I motsats till detta beskriver två andra av 

organisationerna att utbildning är något de i hög grad anser sig kunna tillhandahålla den som 

behöver det. Enligt Barrow och Moseley (2005:157ff) är utbildning viktigt för att skapa en 

positiv inställning gentemot den egna organisationen. Lärande och utveckling är en del av 
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kompetensutveckling vilket kommer att behandlas under egen rubrik, organisationernas arbete 

för denna dimension kommer därför att presenteras där.    

 

Studiens resultat visar att organisationerna tillhandahåller personalen erkännande genom att 

uppmärksamma personer som genomfört speciella insatser, eller arbeten som gått extra bra. 

Arbetssätt för att uppmärksamma personalen är via intranät samt genom feedback, löpande 

och i medarbetarsamtal. Bland annat nämner IP2 och IP5 att de arbetar med att utbilda 

personal i ledande positioner att ge bättre feedback, ett arbete som tolkas ligga i linje med 

Barrow och Moseleys (2005:159) tankar om att erkännandet är viktigt för organisationers 

Employer Branding. IP5 berättar även att organisationen arbetar med att implementera en ny 

modell för feedback: 

 

… vi vill så småningom att vi dagligen skall försöka ge feedback åtminstone tre gånger. För 

att få in det som en kultur och att vi med automatik gör det. Vi skall inte behöva vänta till 

medarbetarsamtalen utan vi skall ha det på daglig basis. Men det är också en sak vi inte gör 

på en kvart, utan är något vi måste nöta in…  

 

Utifrån det empiriska materialet framkommer det även att organisationerna arbetar med att ge 

personalen belöningar i olika former. Återkommande belöningar bland organisationerna är 

fika, utlottningar av biljetter, julbord, julgåvor och liknande. Detta är i vår mening goda 

exempel på hur organisationerna i enlighet med Barrow och Moseley (2005:159) 

tillhandahåller personalen aktuella belöningar.  

 

Utifrån analysen går det att se att majoriteten av organisationerna har sin arbetsmiljö 

sammansvetsad med sin värdegrund. Vår tolkning är att organisationerna omedvetet arbetar 

med att integrera värdegrunden i arbetsmiljön. Under intervjuerna var det ingen av 

intervjupersonerna som berättade hur de arbetade med punkten, men i efterhand uppfattades 

det möjligt att koppla delar av arbetsmiljön till organisationernas värdegrunder. Exempelvis 

beskriver IP1 att en del av dennes organisations värdegrund står för förstklassighet. Samtidigt 

förser organisationen personalen med kvalitetsarbetskläder. Detta framhäver ett bra exempel 

på hur värdegrund och arbetsmiljökan vävas samman. Ur materialet erhålls uppfattningen om 

att flera av organisationerna ger uttryck för liknande sätt att väva samman värdegrund och 

arbetsmiljö, vilket i enlighet med Barrow och Moseley (2005:159f) är av vikt för organ-

isationernas-Employer-Branding. 

 

Utifrån den empiriska data som under studien erhållits har vi en föreställning om att 

organisationerna arbetar med alla delar inom det Lokala delområdet: Praktik. Vi uppfattar 

dock att organisationerna anser dimensionen prestationsuppmuntring vara komplicerad att 

arbeta med på grund av svårigheten i att förändra personalens beteenden. Ur materialet görs 

även tolkningen att dimensionen arbetsmiljö är något som organisationerna omedvetet arbetar 

med. 
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4.1.3 Employer Branding och organisationskultur 

Samtliga organisationer i studien arbetar i viss utsträckning med sin organisationskultur. Av 

analysen går det att göra tolkningen att Martin och Wikströms (2012:23f) bedömning av hur 

organisationskulturen blir en allt viktigare del för att attrahera personal, även är gällande i 

föreliggande studie. Under intervjuerna ställdes frågan om hur arbetet med att uppnå en god 

organisationskultur ser ut. Några av intervjupersonerna beskriver att deras organisationer i 

detta syfte arbetar med sitt ledarskap, där cheferna utbildas till att leda sin personal på ett sätt 

som gynnar organisationskulturen. Dessa har en coachande roll där de arbetar mot 

organisationens värdegrund. IP2 beskriver hur en god organisationskultur skapas: 

 

Det är ju utifrån våra värderingar, återigen. Vi tror att om vi agerar utifrån dem så skapar vi 

en skön stämning. 

 

Organisationerna uttrycker med andra ord, att värdegrunden är nyckeln till den goda kulturen. 

Utifrån analysen går det att se hur organisationerna integrerar värdegrunden genom att arbeta 

med mindre övningar, aktiviteter, reflektioner och diskussioner. En koppling som också går 

att göra är att användningen av värdegrunden i arbetet med att utveckla sin organisations-

kultur kan vara ett sätt att ansluta sig till Hatch och Schultz (2008:141f) teori om att 

organisationers Employer Branding byggs utifrån medarbetarna. Organisationernas 

integreringsarbete av värdegrunderna hos sin personal är något vi även upplever som åter-

kommande i Barrow och Moseleys (2005) modell för Employer Branding. 

 

Utöver arbetet med värdegrunden uttrycker flertalet av de större organisationerna att de 

arbetar med inkludering, att skapa gemenskap och bryta hierarkier genom att exempelvis 

arbeta i öppna kontorslandskap. Detta för att bygga en god organisationskultur. IP5 berättar i 

linje med detta att de tillsammans med kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationer och 

personal från olika delar av verksamheten tar fram funktionsbeskrivningar. IP5 beskriver även 

hur detta görs för att motverka motstånd samt vi och dem-jargongen, vilket enligt vår mening 

torde göra organisationen mer enhetlig. Dessa sätt att arbeta med Employer Branding är även 

ett sätt att ansluta sig till Gözükara och Hatipoğlus (2016:484) resonemang om att Employer 

Branding är ett sätt att främja organisationers organisationskultur. 

 

4.2 Utveckla 

För att besvara studiens frågeställning för området utveckla, lyfts i avsnittet analys och 

resultat för organisationernas arbete med kompetensutveckling fram. 

__________________________________________________________________________ 

4.2.1 Formell och Informell kompetensutveckling 

Utifrån det empiriska materialet går det att utläsa att de formella utbildningar som 

organisationerna arbetar med att tillhandahålla sin personal, bland annat utgörs av 

webbaserade utbildningar, lagstadgade utbildningar och ledarskapsutbildningar. IP2 och IP7 

nämner också att deras organisationer tillhandahåller kurspaket eller befattningsutbildningar. I 
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dessa kurspaket och befattningsutbildningar förstår vi att de har samlat utbildningar som kan 

vara av relevans för en viss typ av befattning. IP7 beskriver: 

 

… där har vi ju ett paket med utbildningar som är löpande, men sen så fångar vi ju upp också 

utifrån verksamheten vad olika chefer anser att deras medarbetare har för behov. 

 

I likhet med detta beskriver IP5 hur dennes organisation arbetar med så kallade körkort vilket 

innebär att personalen gör en självskattning av den egna förmågan. Därefter genomförs en 

gapanalys där en jämförelse mellan den faktiska kompetensen samt organisationens mål görs, 

varefter en utbildningsplan utarbetas. Ovanstående typer av utbildningar stämmer väl överens 

med det som Kock (2010:101) beskriver som karakteristiskt för den formella utbildningen. 

IP1 berättar i linje med detta att de inom organisationen försöker utbilda konsulter i de fall 

dessa under kortare tidsperioder står utan arbete mellan olika kunduppdrag. Några av 

organisationerna uttrycker dock svårigheter i att formellt kompetensutveckla sin personal. IP1 

uttrycker sig likt följande om sina konsulters kompetensutveckling:  

 

Där är vi lite bakbundna. Vi har lite svårt att ta vår personal från kunden och säga att nu skall 

du gå en utbildning på en dag. Då säger kunden att: så kan du inte göra vi har ett behov här, 

fabriken rullar. Så där är vi bakbundna. 

 

Denna låga grad av kompetensutveckling är enligt vår uppfattning en naturlig följd av 

konsultarbetet, och därmed en naturlig avvikelse från det övriga mönstret. De informella 

utbildningarna som organisationerna arbetar med att tillhandahålla sin personal är reflektion i 

det dagliga arbetet, utvidgat ansvar och tillhandahållandet av fler utmanande arbetsuppgifter, 

vilket är i linje med Kocks (2010:101) beskrivning. Utifrån intervjumaterialet erhålls 

uppfattningen om att detta sker i varierande utsträckning bland organisationerna. Samtliga 

organisationer berättar även att de arbetar med det som Ellström (2010:23) benämner som 

learning by doing, vilket innebär att personalen lär sig genom utveckling i den egna rollen. Ur 

det empiriska materialet går det att utläsa att ett annat vanligt sätt som organisationerna 

arbetar med den informella kompetensutvecklingen på är genom arbetsrotation, vilket vi 

också utifrån materialet uppfattar att samtliga organisationer i viss utsträckning arbetar med. 

Angående arbetsrotationen erhålls även uppfattningen att det finns en skillnad i utförandet av 

denna mellan bemanningsföretagen och de övriga organisationerna. Arbetsrotationen inom 

bemanningsföretagen sker genom att personalen blir förflyttad mellan olika arbetsgivare, 

istället för inom en och samma verksamhet. 

 

Sammanfattningsvis erhålls uppfattningen om att organisationerna i den föreliggande studien 

arbetar mer med den informella kompetensutvecklingen än med den formella kompetens-

utvecklingen. Samtliga intervjupersoner uttrycker hur detta är ett sätt att dra ner på 

kostnaderna för utbildningsverksamhet inom organisationen. Det går också att identifiera att 

IP3:s organisation har svårt att tillhandahålla kompetensutveckling i den utsträckning de 

önskar, främst beroende på att det inte finns tillräckliga medel för att göra det. IP3 uttrycker 

sig likt: 
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…det finns inga pengar till utbildning. Så om xxx kommer och säger att hon vill gå denna 

kurs för att hon så gärna vill det, så går ju inte det.  

 

IP3:s organisation tillhandahåller istället personalen formell kompetensutveckling i den mån 

som är möjligt och arbetar annars övervägande med den informella kompetensutvecklingen. 

En anledning till varför organisationerna väljer att arbeta mer med den informella 

kompetensutvecklingen kan vara att de likt Granberg (2004:164f) anser att det inte är relevant 

att genomföra allt för omfattande formella kompetensutvecklingsinsatser. 

 

4.2.2 70-20-10-modellen 

I arbetet med att besvara studiens frågeställning, på vilket sätt organisationer arbetar med att 

utveckla personal genom kompetensutveckling tycks det genom 70-20-10-modellen vara 

möjligt att tyda hur organisationerna fördelar sin kompetensutveckling. I studien ombads 

organisationerna att uppskatta hur stor del av kompetensutvecklingen de arbetade med under 

respektive kategori. Utifrån det empiriska materialet beskriver organisationerna sammantaget 

att de fördelar sin kompetensutveckling genom 60-80 % inom den egna rollen, 15-40 % 

internt och 10-20 % externt. Detta i enlighet med Martin och Wikströms (2012:86f) 70-20-10-

modell. 

 

Det är i vår mening möjligt att sammanfoga formell och informell kompetensutveckling med 

70-20-10-modellen. Inom den egna rollen går det att placera ett antal arbetssätt som också 

ingår i den informella kompetensutvecklingen. Dessa utgörs bland annat av ansvars-

utvidgning, tillhandahållandet av fler arbetsuppgifter och utökandet av befogenheter. Den 

kompetensutveckling som i organisationerna sker inom den egna rollen präglas också av 

Ellströms (2010:23) learning by doing. IP5 uttrycker sig likt: 

 

... de blir ju utbildade hela tiden i och med 5S… Lean och allt det här som jobbas med där 

ute. Det är ju ständig kvalitetsutbildning… 

 

Arbetet med intern kompetensutveckling sker genom delar som kan placeras in i både 

informell och formell kompetensutveckling (Kock 2010:101). Exempel på dessa arbetssätt är 

arbetsrotation, interna utbildningar och internrekrytering. De utbildningsplaner som IP5:s 

organisation arbetar med i samband med körkorten som tidigare nämnts samt genomförandet 

av dessa, är också enligt vår tolkning ett exempel på hur intern kompetensutveckling sker. 

 

Ur det empiriska materialet framkommer det att arbetet med extern kompetensutveckling i 

organisationerna sker genom lagstadgade och standardiserade utbildningar. Även 

specialutbildningar som enskilda personer i unika befattningar behöver, kan i vår tolkning 

kräva extern kompetensutveckling. Dessa sätt att arbeta med kompetensutveckling kan 

placeras inom den formella kompetensutvecklingen som Kock (2010:101) beskriver. Utifrån 

tidigare beskrivet material har även uppfattningen om att bemanningsföretagen i lägre grad 

arbetar med kompetensutveckling jämfört med de övriga organisationerna erhållits. 

Personalen får enligt vår tolkning utbildning i den mån som kunden väljer att kompetens-
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utveckla, vilket kan ses som extern utbildning. Bemanningsföretagen tycks därför vara de 

enda som genomför informell extern kompetensutveckling.  

 

Organisationerna i studien följer sammantaget Martin och Wikströms (2012:86f) 70-20-10-

modell, i den mån det fungerar för respektive verksamhet. Några ger även uttryck för att i 

större utsträckning än andra arbeta efter modellens struktur, vilka tenderar vara de klassiska 

och offentliga organisationerna. Bemanningsföretagen ger intryck av att inte arbeta med 

kompetensutveckling i lika stor utsträckning som de andra organisationerna, och därför inte 

heller i linje med 70-20-10-modellen. Dessa arbetar enligt vår tolkning procentuellt mer än de 

andra organisationerna med den externa kompetensutvecklingen, vilket kan bero på att i 

princip all utbildning som tillhandahålls personalen är förlagd ute hos kund.  

 

Av det empiriska materialet att utläsa lägger även flera av organisationerna stort ansvar på 

den enskilda individen när det kommer till kompetensutveckling. IP5 berättar exempelvis hur 

arbetstagaren själv bör ansvara för att söka sig åt det håll denne vill. Detta är något som 

bedöms vara i samklang med Rönnqvists (2004:211) beskrivning om att det egna initiativet 

och intresset av att utvecklas, ofta är det som avgör deltagandet i kompetensutveckling. 

Arbetstagarens ansvar är något även IP2 uttrycker: 

 

… Mycket av den utvecklingen som vi erbjuder är ju ditt dagliga arbete och där är det väl 

viktigt att poängtera att utveckling är ju inget som vi bara erbjuder och ger. Det är faktiskt 

något man får jobba för själv också… så att det är ju inte bara så att man kan sitta still och 

förvänta sig saker ... 

 

4.2.3 Introduktion som del en av kompetensutveckling 

Utifrån det empiriska materialet erhålls uppfattningen om att alla organisationer värderar en 

god introduktion högt, och ser den som en viktig del att tillhandahålla nyanställda. 

Antagningsvis ansluter de sig till Granbergs (2011:462) synsätt på introduktion som en viktig 

del av kompetensutveckling. I studien berättar flera av intervjupersonerna att introduktionen 

av nyanställda startar med en central del, i form av att den nyanställda får information om 

organisationen samt om anställningens löften och villkor. Därefter tillhandahålls en lokal 

introduktion som behandlar det praktiska arbetet kring den nyanställdas arbetsuppgifter. Även 

detta går i linje med den teori som tidigare behandlats, i form av Armstrongs (2009:603) 

definition av introduktionen som en process i välkomna och ge nyanställda de redskap de 

behöver för att få en bra start i sitt nya arbete. Organisationerna säkerställer även tillhanda-

hållandet av dessa redskap genom att arbeta med introduktionsmallar eller checklistor.  

 

Det går att utläsa hur bemanningsföretagens lokala introduktioner skiljer sig från resterande 

organisationer, i det hänseende att bemanningsföretagens lokala introduktion ofta sker ute hos 

kund. Det är därmed kunderna som arbetar med att tillhandahålla den lokala introduktionen. 

Flertalet av bemanningsföretagen beskriver även hur de följer upp konsultens upplevelse av 

introduktionen. Av IP6 uttrycks detta likt: 
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… Inom en vecka har vi gjort en återkoppling till dem, antingen med ett samtal eller varit ute 

och hälsat på dem. Hur mår du? Blev du väl mottagen? Stämmer det överens med den 

information vi har lämnat? Alltså de arbetsuppgifter du har… 

 

Organisationerna, med undantag från ett fåtal, beskriver att de till stor del arbetar med 

introduktion i syfte att skapa en positiv bild av organisationen. De arbetar för att skapa ett gott 

första intryck av arbetsgivaren för den nyanställda, vilket kan sammankopplas med Martin 

och Wikströms (2012:52) tes om vikten av att arbeta med introduktion för att skapa ett bra 

intryck av arbetsgivaren och organisationen. Vissa av organisationerna arbetar som tidigare 

nämnt även med att genomföra introduktionsdagar en eller två gånger per år. Här samlas 

nyanställda och delges övergripande information om organisationen. Vår uppfattning är att 

det går att diskutera detta val av arbetssätt ur två synvinklar, vilket även har analyserats under 

rubriken 4.1.2.2. 

 

4.3 Behålla 

För att besvara studiens frågeställning för området behålla, lyfts i avsnittet analys och 

resultat för organisationernas arbete med motivation fram. 

___________________________________________________________________________ 

4.3.1 Kognitiv utvärderingsteori 

Utifrån studiens empiriska material erhålls uppfattningen om att organisationerna arbetar med 

att tillhandahålla personalen yttre motivation. Arbetet sker bland annat genom organisation-

ernas erbjudande av marknadsmässiga löner, personalförmåner och friskvårdsbidrag. Lönen 

upplevs vara en viktig faktor för personalen inom samtliga organisationer, vilket går i linje 

med Kaufmann och Kaufmann (2010:144) som menar att lön är en typisk traditionell 

belöning som platsar bland de yttre motivationsfaktorerna. Utifrån materialet upplevs dock en 

skillnad i lönens relevans för personal som arbetar inom de klassiska organisationerna, och de 

andra. Intervjupersonerna för dessa organisationer uttrycker hur den höga lönen är en stor 

anledning till varför viss del av personalen väljer att stanna i organisationen. I relation till 

lönefrågan beskriver IP3 hur dennes organisation är i processen att övergå från 

kollektivavtalsreglerad lönesättning till individuell lönesättning. Vi kan utifrån intervjun med 

IP3 uppleva att den kollektivavatalsreglerade lönesättningen inte är av särskilt stor vikt för 

personalens motivation. IP3 anser dock att implementeringen av den individuella 

lönesättningen är positiv i syfte att höja personalens motivation. Under intervjun med IP1 

ställdes frågan om lönens relevans för personalens motivation. IP1 beskriver: 

 

… Det är andra saker som är viktigare. Att kunna få ledigt snabbt om jag kommer in på en 

utbildning? Kan jag få ledigt över en festival? Det frågar man om när man tar sin 

anställning… Man skall ha bra anställningsvillkor. Flexibelt när det gäller semester och 

sådana bitar är jätteviktigt idag. Så där får man vara väldigt flexibel… 

 

Utifrån citatet går det att utläsa hur det finns fler yttre faktorer som har relevans för 

motivationen. Dessa sätt att motivera personal är i vår mening även förenligt med Kaufmann 

och Kaufmanns (2010:144) beskrivning av yttre motivation. Det vill säga, motivation som 
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grundas i att belöning utanför arbetsutförandet tillhandahålls. Ytterligare exempel på yttre 

motivationsfaktorer som organisationerna genomgående använder är personalförmåner i form 

av subventionerade luncher, rabatt på massage och olika resor, tillhandahållande av glasögon, 

biljetter till sportsevenemang och kulturupplevelser. De beskriver även att de arbetar med att 

uppmuntra personalen genom utmärkelser och nomineringar, påskägg, fika, julbord, 

gemensamhetsaktiviteter och firande vid slagna rekord. IP2 och IP5 uttrycker även att deras 

organisationer tillämpar bonussystem för att motivera de anställda, övervägande i form av 

vinstdelning. Många av de delar som organisationerna arbetar med inom den yttre 

motivationen är faktorer som vi tolkar att de näst intill är tvungna att arbeta med. De yttre 

motivationsfaktorerna gör dem enligt vår uppfattning inte unika. De yttre faktorerna som de 

arbetar med är snarare grundläggande för att behålla personal i organisationen, men även ett 

steg i att attrahera ny personal. 

 

Organisationerna arbetar även med att skapa inre motivation hos personalen, vilket enligt 

Kaufmann och Kaufmann (2010:145) utgår från ett motivationsvärde som ligger inom 

arbetsutförandet. Organisationerna arbetar bland annat med att skapa det som Kaufmann och 

Kaufmann (2010:145) kallar kompetensupplevelse genom olika former av aktiviteter. En av 

aktiviteterna för att skapa trygghet i kompetensupplevelsen, är uppmuntran till 

kommunikation av sin kompetens samt behovet av att utveckla denna för att erhålla en känsla 

av att kunna hantera arbetsuppgifterna. En annan aktivitet som organisationerna arbetar med 

är att erbjuda personalen involvering i projekt utanför dennes arbetsroll. I vår mening kan 

involveringen ge personalen ett tillfälle att bistå med sin expertis, vilket kan vara ett sätt att få 

dennes kompetensupplevelse att öka. Ytterligare sätt att öka kompetensupplevelsen är genom 

organisationernas arbete med att ge feedback, utmanande och nya arbetsuppgifter samt 

utdelning av nomineringar och utmärkelser. Uppfattningen om att flertalet av 

organisationerna lägger detta ansvar på cheferna erhålls även utifrån materialet. IP7 beskriver 

i linje med detta att bra chefer är den största prestations- och motivationsdrivaren:  

 

… Ja, vi jobbar ju otroligt mycket med ledarskapet. För det är något som vi anser att det är 

liksom den största, vad ska man säga, prestations- och motivationsdrivaren. Det är att vi har 

bra chefer… 

 

Organisationerna arbetar även med den inre motivationen genom att tilldela personalen ett 

utökat ansvar, och genom att chefer involverar personalen i beslutsfattande. Överlag upplevs 

också personalens inflytande variera, beroende på vilken yrkesgrupp de tillhör. Inflytandet 

tycks vara något som organisationerna arbetar för att tillhandahålla sin personal, men i 

praktiken har svårt att förverkliga. Arbetet med att skapa det inflytande som trots allt sker, 

tolkas vara i enlighet med området som Kaufmann och Kaufmann (2010:145) benämner som 

självbestämmande. I linje med detta går det att utläsa hur IP3:s organisation utmärker sig 

genom att denne berättar hur cheferna ger personalen en hög grad av självbestämmande inom 

ramen för sin befattning.  

 

Sammanfattningsvis erhålls intrycket av att organisationerna i studien arbetar med både den 

yttre och den inre typen av motivation kopplade till Kaufmann och Kaufmanns (2010:145) 
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beskrivning av kognitiv utvärderingsteori. Utifrån resultatet tolkar vi att motivationen i många 

av organisationerna torde vara relativt låg. Detta baserat på den konkurrerande roll de två 

motivationstyperna enligt Kaufmann och Kaufmann (2010:145) innehar. Författarna menar att 

motivationstyperna i kombination ger en lägre grad av motivation, i motsats till vad som hade 

erhållits om endast den yttre eller inre motivationstypen nyttjas. Utifrån intervjumaterialet går 

det även att utläsa hur arbetet med den yttre motivationen är mer framträdande bland samtliga 

organisationer. Detta resultat kan i vår mening grunda sig i en brist på tid och resurser, eller 

en brist på kunskap om hur motivation skapas. Att organisationerna i större utsträckning 

väljer att motivera personalen med yttre motivationsfaktorer skulle även kunna bero på att 

dessa kan uppfattas mer konkreta och därmed lättare att tillhandahålla. Vår uppfattning utifrån 

den kognitiva utvärderingsteorin är att organisationerna torde uppnå en högre grad av 

motivation om de väljer att arbeta med antingen de inre eller yttre motivationsfaktorerna. 

Fördelaktigt med den inre motivationen utifrån applicerandet av Gneezy och Rustichinis 

(2000:802ff) resultat, där de menar att denna bringar högst grad av motivation. I praktiken är 

detta något som kan vara svårt för organisationerna att tillhandahålla, eftersom många av de 

yttre motivationsfaktorerna kan ses som självklara av flertalet arbetstagare. 

 

4.3.2 Thorsruds sex fundamentala arbetsbehov 

Utifrån det empiriska materialet görs tolkningen att samtliga organisationer, i olika 

utsträckning arbetar med att erbjuda personalen utmaningar och variation i arbetet som ett sätt 

att motivera dem. Organisationerna tillhandahåller sin personal utmaningar i form av 

exempelvis involvering i projekt och utmanande arbetsuppgifter. De arbetar också med 

arbetsrotation för att tillhandahålla personalen variation i arbetet. Flera av organisationerna 

arbetar även med att analysera medarbetarundersökningar för att ta del av personalens 

önskade variation och utmaning i det dagliga arbetet. Detta arbete kan kopplas till det som 

Kaufmann och Kaufmann (2010:154f) beskriver som behovet av innehåll, vilket är det första 

av Thorsruds sex fundamentala arbetsbehov. IP7 beskriver: 

 

… vi har väldigt stor rörlighet internt i företaget… det är väldigt positivt för medarbetarna att 

få röra på sig, och sedan det här att ha möjlighet att delta i projekt, lånas ut och lånas in. 

 

Att utläsa av det empiriska materialet arbetar organisationerna med att tillhandahålla 

personalen kunskap och lärande genom kompetensutveckling inom den egna rollen, internt 

och externt. IP5 berättar att ett sätt att identifiera vilka typer av kompetens som behöver 

utvecklas är att använda självskattning. Behovet av kompetensutveckling identifieras även 

genom att organisationerna belyser den i medarbetarsamtalet, eller utvärderar den i 

medarbetarundersökningarna. Vår uppfattning utifrån intervjumaterialet är att bemannings-

företagen i studien tillhandahåller behovet av lärande på ett sätt som skiljer sig från resterande 

organisationer, där de placerar ut lärandet hos respektive kund. Organisationernas arbete går i 

linje med Thorsruds andra arbetsbehov, behovet av lärande (Kaufmann & Kaufmann 

2010:154f). 
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Som tidigare nämnt erhålls även uppfattningen om att organisationerna arbetar med att 

tillhandahålla personalen möjlighet till självbestämmande genom att ge dem ett utökat ansvar. 

Genom att erbjuda personalen individuella ansvarsområden, alternativt att agera ombud sker 

detta arbete. Organisationernas chefer fokuserar dessutom på att involvera personalen i 

beslutsfattande som rör den dagliga verksamheten. Graden av självbestämmande varierar 

även beroende på yrkesgrupp. Sammanfattningsvis upplevs dessa arbetssätt vara hänförliga 

till Thorsruds tredje arbetsbehov, behovet av ansvar och beslutsfattande (Kaufmann & 

Kaufmann 2010:154f).  

 

Organisationernas chefer ger personalen feedback, uppskattning och erkännande och får även 

utbildning i att göra detta på ett bättre sätt. Erkännande och bevis på uppskattning 

tillhandahålls både via löpande kontakt med personalen och under medarbetarsamtal, men 

också genom att deras specialistkunskaper nyttjas i olika projekt. Via intranät och sociala 

medier lyfts lyckade resultat fram, vilket uppfattningsvis kan vara sätt för organisationerna att 

tillgodose Thorsruds fjärde arbetsbehov, behovet av stöd och anseende hos personalen 

(Kaufmann & Kaufmann 2010:154f). 

 

Thorsruds fjärde arbetsbehov utgörs av behovet av sammanhang där personalen bör ha 

möjlighet att se sitt arbete ur ett större perspektiv (Kaufmann & Kaufmann 2010:154f). Ur 

intervjumaterialet är det möjligt att utläsa hur flertalet av organisationerna i studien arbetar 

med att tillgodose behovet av sammanhang. Detta sker bland annat genom chefernas 

påminnelser om vem personalen utför arbetet för och vad det genererar, men även genom 

upplysning om hur arbetet de utför påverkar andra individer eller resultatet hos andra 

organisationer. Både IP1 och IP3 beskriver i linje med detta hur cheferna påminner de 

anställda om att organisationen inte fungerar utan dem. 

 

Några av intervjupersonerna beskriver hur deras organisationer håller kontinuerliga möten 

med sin personal där de informerar om organisationens utveckling. På dessa möten 

tillhandahålls personalen information om hur deras arbete leder till utveckling för 

organisationen. Några av intervjupersonerna berättar även att organisationerna sätter upp mål 

och strategier för personalen, vilket vi tolkar görs i syfte att inspirera. Vissa av 

organisationerna har karriärprogram där personalen kan se hur de bör gå tillväga för att 

komma vidare i karriären. Tolkningen som görs av detta är att karriärprogrammen 

tillhandahåller personalen framtidsvision på det individuella planet. Föreliggande arbete 

upplevs sammantaget vara förenligt med Thorsruds sjätte arbetsbehov, behovet av 

framtidsvision (Kaufmann & Kaufmann 2010:154f). 
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4.4 Talent Management och ansvaret för strategin 

För att sammanfatta analys och resultat av de tre huvudområdena presenteras i avsnittet 

Talent Management i sin helhet samt ansvaret för strategin.  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ur det empiriska materialet är det möjligt att utläsa hur organisationerna i studien på olika sätt 

bedriver arbete med Talent Managements huvudområden attrahera, utveckla och behålla. Vår 

samlade uppfattning är att de organisationer som i lägre grad arbetar med Talent 

Management, också har en bristande ansvarsfördelning av arbetet med respektive huvud-

område inom strategin. Arbetet som dessa organisationer bedriver inom områdena attrahera, 

utveckla och behålla upplevs bestå av en mängd fristående aktiviteter. Detta är något som 

Martin och Wikström (2012:9ff) beskriver att organisationer bör undvika. I dessa 

organisationer kan det i några fall även ses hur den låga graden av arbete med Talent 

Management sammanfaller med vad vi uppfattar som vaga svar på intervjuns slutfråga, vilken 

är: De delar som vi nu gått igenom ingår enligt en del forskning i begreppet Talent 

Management, är det ett begrepp ni är bekanta med?  

 

IP4 uttrycker sig likt: 

 

… Nej inte direkt. Jag skulle vilja arbeta lite mer med Talent Management men vi är inte där 

ännu, så nej tyvärr inte…  

 

IP1 uttrycker: 

 

… Jag använder det inte. VD och marknadschef använder det ibland har jag hört, men jag 

känner att de nog har gått en utbildning i det begreppet så de slänger sig lite med det… det 

blir lite luddigt… men absolut om alla vet vad jag menar när jag säger begreppet då är det 

okej. Men jag tror inte att alla där ute vet vad det står för och då slänger man sig lite med 

begrepp som man inte vet hur mottagaren tolkar…  

 

Utifrån analysen uppfattas att de organisationer som i högre grad arbetar med Talent 

Management, använder strategin som ett medel till att utveckla organisationen och driva den 

framåt. Ett exempel som går i linje med detta är IP7:s svar på frågan om varför organisationen 

väljer att kompetensutveckla sin personal: 

 

… Motsatsen till utveckling är avveckling. Och om vi inte utvecklar vår organisation, vår 

verksamhet, vårt arbetssätt, vårt sätt att förhålla oss till omvärlden, till våra kunder, till våra 

anställda så slutar det ju på sikt med att vi avvecklar oss själva…  

 

Likt informationen tidigare går även detta i linje med hur ansvaret för Talent Managements 

huvudområden är fördelat inom organisationerna. Vi erhåller även upplevelsen av att de som i 

högre grad arbetar med Talent Management, har en mer integrerad ansvarsfördelning kring 

strategin. Exempelvis berättar IP2 att organisationens personal som arbetar inom sektionen för 

Talent Management har olika ansvarsområden. Detta ses bidra till ett väl fungerande arbete 

med de olika huvudområdena inom organisationen. Denna organisation upplevs också arbeta 
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likt Granqvists (2011:54f) resonemang om hur ansvaret för Talent Management bör fördelas 

mellan organisationens parter. Det går dessutom att se hur organisationerna som i högre grad 

arbetar med Talent Management också följer Martin och Wikströms (2012:9ff) arbetsmodell. 

Områdena attrahera, utveckla och behålla upplevs därav vara sammanhängande och följa en 

logisk struktur. Strukturen styrks fortsättningsvis av Cheese et al.s (2007:1) idé om att 

tillämpa ett helhetsperspektiv vid arbetet med Talent Management. 

 

Det går att se tecken på att organisationerna som i hög grad arbetar med Talent Management 

också gör det genom att integrera strategin i ledningens arbete. Arbetet med detta kan ske 

genom att nyttja ledningens intresse för successionsplanering och organisatorisk överlevnad 

(Martin & Wikström 2012:19). Det går exempelvis att se hur IP2:s organisation arbetar med 

att säkra sitt framtida kompetensbehov genom successionsplanering, vilket uttrycks likt: 

 

… vi har stora pensionsavgångar… så att för oss handlar det inte bara om att vara attraktiva 

som arbetsgivare utan att se till att den regionen [där organisation är förlagd] är attraktiv.  

 

Överlag åläggs cheferna i organisationerna ett stort ansvar för arbetet med Talent 

Management, vilket utifrån analysen återkommer under alla huvudområden i studien. IP7 

uttrycker i enlighet med ansvaret hur dennes organisation anser att cheferna och det ledarskap 

de utövar är den största prestations- och motivationsdrivaren för personalen i organisationen. 

Organisationerna föreskriver även cheferna ansvar i arbetet med att engagera och involvera 

personalen i arbetsuppgifterna. Cheferna ansvarar även för den lokala introduktionen av 

nyanställda, implementering av värdegrunden och för att identifiera personalens 

kompetensbehov. IP4 berättar att behovet av kompetensutveckling fångas upp i medarbetar-

samtalet, som också ingår i chefernas ansvarsområde. För att cheferna framgångsrikt ska 

kunna ta ansvar beskriver IP3, IP5 och IP6 följaktligen hur organisationerna ger chefer 

feedbackutbildningar och andra typer av ledarskapsutbildningar. Resultatet indikerar att 

organisationerna föreskriver cheferna stort ansvar med de delar som är hänförliga till Talent 

Management, vilket i vår mening är förenligt med Martin och Wikströms (2012:16f) idéer 

kring chefernas relevans för strategin. 

 

Organisationerna som helhet upplevs lägga tyngdpunkten av sitt arbete på området attrahera, 

medan området behålla tenderar att komma skymundan. Upplevelsen av att området 

attrahera är i fokus erhålls utifrån intervjupersonernas bredare och mer detaljerade svar på 

frågorna om detta område, än inom de andra områdena. Att organisationerna väljer att 

fokusera på området attrahera kan bero på att arbetet med Employer Branding upplevs vara 

mer konkret än arbetet med de andra områdena, i synnerlighet motivation. Anledningen till 

uppfattningen om att motivationen är det område organisationerna arbetar minst med grundas 

i tolkningen av att svaren som erhölls för området motivation, i motsats till området Employer 

Branding, var vaga. Intervjupersonerna gav intryck av att organisationerna inte hade något 

strukturerat arbete för motivera sin personal. Till skillnad från dessa två områden, utmärkte 

sig inte området för kompetensutveckling inom strategin för Talent Management i 

föreliggande studie. Området för utveckling får uppmärksamhet, utan att ta för mycket fokus 

från de övriga två områdena.  
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Att Employer Branding ges stort utrymme exemplifieras av IP1 som uttrycker att 

organisationens attraktivitet är en fråga de just nu behandlar under varje möte, då de upplever 

en brist på kandidater. I vår mening kan det som IP1 berättar vara ett uttryck för den ökade 

arbetskraftsbristen, vilket behandlas i bakgrundsavsnittet till studien (Statistiska Centralbyrån 

2017a; 2017b; Martin & Wikström 2012:14). Detta överensstämmer även med den 

uppfattning som erhålls från resultatet av det externa ryktet, där det framgår att den externa 

marknadsföringen är relativt ny för organisationerna. Det går att utläsa ett mönster i att 

flertalet av organisationerna ger uttryck för liknande tankar, vilket enligt vår uppfattning gör 

det antagbart att området Employer Branding i dagsläget betraktas som mer aktuellt än de 

andra områdena.  

 

Avslutningsvis upplevs utifrån studiens helhet att merparten av organisationerna ansluter sig 

till Cheese et al.s (2007:1) resonemang om att de mänskliga resurserna och talangerna är en 

nyckelfaktor för organisationens framgång. I enlighet med detta uttrycker IP7:  

 

… det enda som utmärker ett företag att vara bättre än något annat är personalen. Det är 

liksom den absolut viktigaste resursen man har i ett företag…  
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5 Sammanfattande diskussion 

I detta avslutande kapitel, redogör vi för vad studien har kommit fram till genom att uppfylla 

syftet och besvara frågeställningarna. En diskussion kommer även att föras kring studiens 

styrkor och svagheter för att avslutningsvis ge förslag till fortsatt forskning.  

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Slutsatser 

För att uppfylla syftet i föreliggande studie; på vilket sätt organisationer, genom Talent 

Management arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal har syftet brutits ner i 

tre frågeställningar. Vi har genom dessa avsett att undersöka hur arbetet med Employer 

Branding, kompetensutveckling och motivation utförs av organisationerna. Med följande 

slutsatser avser vi besvara studiens frågeställningar. 

 

5.1.1 Attrahera 

På vilket sätt arbetar organisationer med Employer Branding, i syfte att attrahera personal? 

 

Utifrån vår studie kan vi se hur organisationerna arbetar med intern och extern Employer 

Branding i syfte att attrahera personal. Arbetet med intern Employer Branding sker bland 

annat genom att organisationerna använder samordnade metoder för lokala och centrala 

introduktioner av ny personal, några arbetar även med årliga introduktionsdagar. Arbetet med 

intern Employer Branding sker genom att synliggöra och implementera värdegrunden i 

ledningens och personalens arbetssätt. För att värdegrunden skall genomsyra organisationen 

diskuterar man och påminner om den, man uppmuntrar även personalen att i att efterleva den. 

De upplever dock en komplexitet i arbetet. 

 

Organisationerna arbetar även med service support, vilket uppfattas vara en väletablerad 

funktion. Trots att denna i stort upplevs fungera poängterar några av intervjupersonerna att 

effektiviteten av den har utvecklingspotential. I samband med service support arbetar 

organisationerna även för att deras interna kommunikation ska vara samordnad. Vi kan dra 

slutsatsen att intranätet är deras viktigaste verktyg i att skapa denna samordning. I linje med 

detta arbetar de också för att uppnå transparens i syfte att inge förtroende inom 

organisationen. Enligt Barrow och Moseleys (2005:154) teori är arbetet med att genomföra 

interna mätningar något som gynnar organisationer och dess Employer-Branding. Utifrån 

resultatet kan vi dra slutsats om att organisationerna i låg grad arbetar med detta. 

Föreliggande studie visar även att organisationerna ger cheferna ett stort ansvar i flertalet 

frågor relaterade till Employer Branding. Dessa tilldelas ansvar för personal, genomförande 

av lokal introduktion, lärande och utveckling samt tillhandahållande av feedback och 

coachning. Organisationerna lyfter fram hur de tillhandahåller cheferna verktyg för att kunna 

ta detta ansvar genom utbildningar i exempelvis ledarskap. För att organisationerna ska uppnå 

ett gott Employer Branding arbetar de med att skapa ett genuint ledarskapgenom utbildning i 

värdegrunden för chefer och ledning, detta i syfte att de ska kunna vägleda och föregå med 

gott exempel. Organisationerna arbetar med att erhålla personalen belöning och erkännande 

genom gåvor, samt genom att försöka möta personalens behov i deras önskan om utveckling 
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och-utbildning. 

 

Vi kan utifrån studien dra ytterligare slutsatser om hur organisationerna fokuserar på den 

externa delen av Employer Branding. Organisationernas arbete med detta utgörs främst av att 

förmedla sitt varumärkes styrkor och tillgångar genom att organisationerna gör sig synliga på 

arbetsmarknaden. Synliggörandet sker på olika sätt, de allra mest framträdande är besök på 

skolor, mässor och i sociala medier. En gemensam nämnare bedömer vi vara att arbetet kring 

att utmärka sig på arbetsmarknaden är relativt nytt för organisationerna, vilket bidrar till att 

flertalet av dem lägger stort fokus på detta område. Ytterligare sätt för organisationerna att 

synliggöra sig på arbetsmarknaden är genom arbete med socialt ansvar, CSR. Föreliggande 

studie visar att detta vanligast sker genom att organisationerna tar emot praktikanter och 

studenter. Samtliga organisationer arbetar också med sin organisationskulturgenom sätt som 

kan hänföras till Employer Branding. Arbetet sker utifrån värdegrunden där de försöker 

integrera denna i organisationen. Även detta arbete ansvarar cheferna för. Organisationerna 

arbetar också för att bryta hierarkier genom exempelvis öppna kontorslandskap, och lägger 

stor vikt vid att ett coachande ledarskap utvecklas.  

 

5.1.2 Utveckla 

På vilket sätt arbetar organisationer med att utveckla personal genom kompetensutveckling? 

 

Utifrån studien kan vi se att organisationerna arbetar med att kompetensutveckla sin personal 

genom formell och informell kompetensutveckling. Formell kompetensutveckling tillhanda-

hålls personalen genom webbaserade utbildningar, ledarskapsutbildningar och lagstadgade 

utbildningar som organisationerna måste genomföra för att behålla olika behörigheter. 

Studien indikerar på att organisationerna lägger större fokus på den informella kompetens-

utvecklingen av personalen vilket sker genom arbetsrotation, utvidgat ansvar och 

tillhandahållandet av fler arbetsuppgifter. Learning by doing, där personalen ges möjlighet att 

utveckla sin kompetens i utförandet av arbetsuppgifter är också en del av den informella 

kompetensutvecklingen. 

 

En annan central slutsats är att organisationerna huvudsakligen arbetar med kompetens-

utveckling inom den egna rollen, i viss utsträckning med intern kompetensutveckling och i 

lägst grad med extern kompetensutveckling. Organisationerna placerar stor del av den 

kompetensutveckling de genomför, inom den egna rollen. Ett resultat av studien är att arbetet 

för kompetensutveckling inom den egna rollen stämmer överens med det arbete som 

redovisats för informell kompetensutveckling. Organisationerna i studien placerarviss del av 

sin kompetensutveckling inom intern kompetensutveckling. Denna sker genom arbete vi 

beskrivit inom både formell och informell kompetensutveckling. Slutligen genomförs i lägst 

grad kompetensutveckling externt, vilket i hög grad följer det arbete som sker inom den 

formella kompetensutvecklingen. Vi har också upptäckt att bemanningsföretagen i lägre 

utsträckning arbetar med att kompetensutveckla sin personal, vilket kan bero på deras typ av 

verksamhet. När de kompetensutvecklar sker detta främst genom extern informell kompetens-

utveckling ute hos kund.  
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Föreliggande studie visar att arbetet med introduktion av ny personal är viktigt för 

organisationerna. Vi drar en slutsats om att stora delar av ansvaret för introduktionen åläggs 

chefer där den lokala delen är hänförlig till kompetensutveckling. Mallar och checklistor 

används för att säkerställa att personalen fått all information, några organisationer genomför 

även introduktionsdagar. 

 

5.1.3 Behålla 

På vilket sätt arbetar organisationer med att generera motivation i syfte att behålla personal? 

 

Slutsatsen för hur organisationerna arbetar med att generera motivation i syfte att behålla 

personal, är att de arbetar med att skapa yttre och inre motivation. Arbetet med att skapa yttre 

motivationen sker genom att tillhandahålla personalen marknadsmässiga löner, personal-

förmåner, flexibilitet och friskvårdsbidrag. Genom att erbjuda personalen olika typer av 

gemensamhetsaktiviteter och bonus belönar organisationerna även personalen i syfte till 

uppmuntran. I motsats till den yttre motivationen fångar organisationerna personalens inre 

motivation genom att exempelvis arbeta för en öppen dialog kring det egna behovet av 

utveckling. De involverar personalen i arbetsuppgifter utanför det vanliga arbetet för att lyfta 

värdet av dess kompetens och arbetar även med att ge feedback, utmanande arbetsuppgifter 

samt utmärkelser. De erbjuder även lärande och utveckling inom den egna rollen, internt och 

externt. En central slutsats angående yttre och inre motivation är att organisationerna arbetar 

med att tillhandahålla personalen båda typerna, vilket utifrån teorin torde ge en låg grad av 

motivation. Arbetet med den yttre motivationen är mer framträdande bland organisationerna 

och orsaken till detta kan vara att de yttre motivationsfaktorerna uppfattas mer konkreta. 

Återkommande påvisar studien hur organisationerna lägger ett stort ansvar på chefer i arbetet 

med detta.  

 

Organisationerna arbetar även för att öka motivationen genom att ge personalen 

självbestämmande och inflytande över det egna arbetet. Detta sker genom att erhålla dem 

utökat ansvar, involvering i beslutsfattande och individuella ansvarsområden. De 

tillhandahåller också personalen utmaningar och erkännande genom involvering i projekt 

samt genom att lyfta fram lyckade resultat via intranät och sociala medier. Organisationerna 

arbetar med att analysera personalens behov av variation genom medarbetarundersökningar, 

och tillhandahåller variationen genom exempelvis arbetsrotation. För att öka personalens 

känsla av sammanhang och hur deras arbete skapar värde för organisationen arbetar chefer 

med att påminna personalen om hur deras roll har betydelse för organisationens utveckling. 

De arbetar också med att sätta upp mål och strategier i syfte att personalen skall kunna se sitt 

arbete ur ett större perspektiv och erhålla ett visst mått av framtidsvision, vilket har en 

inverkan på personalens motivation. 
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5.1.4 Talent Management 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka på vilket sätt organisationer, genom Talent 

Management arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. Studies viktigaste 

slutsats är att strukturen samt ansvarsfördelningen av Talent Management och dess 

huvudområden är mycket grundläggande för hur arbetet med strategin fortlöper bland 

organisationerna. Organisationerna i studien arbetar med Talent Management på olika vis. De 

organisationer som vi bedömer arbeta i hög grad med Talent Management använder sig också 

av ett helhetsperspektiv kring brukandet av strategin. Ledning, HR och chefer vet hur arbetet 

skall utföras och det finns en struktur kring detta. Ansvarsfördelningen i organisationerna är 

tydlig vilket genererar ett framgångsrikt arbete med strategin. Detta sker i motsats till de 

organisationer vi bedömer arbetar med strategin i lägre grad. Dessa arbetar med alla 

huvudområden inom Talent Management, dock utan att ha någon tydlig ansvarsfördelning 

eller samordning för arbetet. Studien visar således två sätt att arbeta med Talent Management 

på. Att se strategin ur ett helhetsperspektiv och tillämpa en tydlig ansvarsfördelning av 

strategins huvudområden ses som fördelaktigt för organisationerna. Vår studie visar även hur 

chefer erhåller en stor del av det ansvar som fördelas inom Talent Management. De är 

ansvariga för flertalet delar inom respektive huvudområde som studien behandlar. Resultatet 

visar även att organisationerna lägger större vikt vid att attrahera personal, än vad de lägger 

på att utveckla och behålla den som redan innehas. Anledning till detta antas bland annat vara 

ett samhälle med en hög vakansgrad. 

 

Det finns ett antal faktorer som bedöms vara genomgående inom Talent Managements 

huvudområden attrahera, utveckla och behålla. Därav kan slutsatser om att dessa är av vikt 

för strategin i sin helhet dras. Självbestämmande och medbestämmande är två av dessa 

faktorer som tillhandahålls genom eget ansvar och involvering i beslutsfattande. Ytterligare 

en faktor som återkommer under studiens områden är organisationernas arbete med 

värdegrunderna. Implementeringen av dessa uppfattas som svår, men organisationerna anser 

ändå att det är viktigt att arbeta med dem inom respektive område. Organisationerna lägger 

även ett brett ansvar på chefer i att konkretisera organisationernas Talent Management. Vi 

upplever att detta ansvar är återkommande. 

 

5.2 Diskussion 

Utifrån studiens resultat är slutsatsen likt tidigare nämnt, att intranätet identifieras som 

organisationernas viktigaste verktyg för att skapa en samordnad intern kommunikation. Det 

går däremot att diskutera hur detta praktiskt fungerar tillsammans med organisationernas 

önskan om att uppnå transparens. Barrow och Moseley (2005:151f) anser att den samordnade 

interna kommunikationen skapar ett jämnt fördelat och kontrollerat informationsflöde. I 

studien poängterar dock en av intervjupersonerna att personalen till följd av ett allt för stort 

informationsöverflöd hänförligt till transparensen, inte har möjlighet att ta till sig allt som 

publiceras. Det är därmed möjligt att fundera över huruvida deras önskan om att uppnå 

transparens, kan hämma syftet för nyckeldimensionen intern kommunikation. Ytterligare ett 

intressant resultat som studien visar, är att många av organisationerna i låg grad brukar det 

som hänförs till Barrow och Moseleys (2005:154) nyckeldimension interna mätsystem. Detta 
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bortsett från en avvikande organisation som i hög grad arbetar med interna mätningar. Då 

Barrow och Moseley (2005:154) uttrycker att det som mäts också i högre grad genomförs, 

torde denna organisation också åstadkomma mer än de resterande. Detta är något som utifrån 

intervjun med organisationen tycks troligt. Organisationen utmärkte sig med ett arbete väl 

hänförligt den teoretiska referensramen inom många områden, vilket skulle kunna vara ett 

tecken på de interna mätsystemens positiva verkan på organisationers arbetsmetoder. 

 

Organisationerna arbetar med både det som Kaufmann och Kaufmann (2010:145) kallar inre 

och yttre motivation, vilket enligt den kognitiva utvärderingsteorin borde leda till en låg grad 

av motivation. Utifrån teorin hade detta kunnat undvikas genom att endast fokusera på arbetet 

med en av motivationstyperna, vilket även stöttas av Gneezy och Rustichinis (2000:802ff) 

studies resultat. Det går att föra en kritisk diskussion kring modellens brukbarhet i ett 

samhälle där arbetstagarna ser många av de yttre motivationsfaktorerna som självklara och 

näst intill likställbara med förmåner. Det optimala för organisationer skulle utifrån denna 

diskussion därför kunna vara att endast fokusera på de yttre motivationsfaktorerna. Det kan i 

sin tur vara komplext på en arbetsmarknad som i allt högre grad går mot ett kunskapssamhälle 

där arbetstagare uppfattas söka efter de inre faktorerna, så som kompetensupplevelse och 

självbestämmande.  

 

Utifrån studiens slutsatser om att strukturen och ansvarsfördelningen av arbetet med Talent 

Management är centrala delar för hur strategin implementeras i verksamheten, går det 

diskutera vad som anses vara arbete inom ramen för denna. I hur låg grad kan en organisation 

arbeta med Talent Management och dess huvudområden för att fortfarande anses bruka 

strategin? Vi har diskuterat huruvida de organisationer vi bedömt arbetar med Talent 

Management i låg grad faktiskt arbetar med det överhuvudtaget? Eller om de arbetar med 

strategin på ett sätt som inte anses vara optimalt för att uppnå dennes syfte. I föreliggande 

studie kan vi exempelvis se att bemanningsföretagen inte arbetar med strategin i lika hög grad 

som övriga organisationer. De arbetar mycket med attraktion i form av Employer Branding, 

och i mindre utsträckning med att utveckla sin personal genom kompetensutveckling. Orsaken 

till detta kan ha sitt ursprung i att personalen är svåråtkomlig, men också i att bemannings-

företagen förmedlar personal till andra organisationer och att kompetensutvecklingen därmed 

utförs hos kund. Eftersom vi specifikt kan se hur bemanningsföretagen skiljer sig från de 

klassiska och offentliga organisationerna i graden av arbete med kompetensutveckling kan vi 

även resonera kring huruvida de egentligen arbetar med Talent Management, eller snarare 

områden som går att placera inom Talent Management. De offentliga organisationerna ses i 

förhållande till detta arbeta med samtliga av strategins huvudområden i lägre utsträckning. 

Vår upplevelse är att detta kan bero på begränsade resurser för att genomföra detta arbete.   

 

Under studien har slutsatser om chefernas relativt stora ansvar för processerna kring arbetet 

med Talent Management dragits. Utifrån dessa går det att diskutera huruvida de bör ta allt det 

ansvar de tilldelas. Kan viktiga delar i arbetet försummas när cheferna får ta ett alltför stort 

ansvar för detta arbete? Vi resonerar i enlighet med Martin och Wikströms (2012:16f) tankar 

om att chefernas fokus i större utsträckning bör ligga på det operativa arbetet med personal 

snarare än på det strategiska arbetet. De delar som inom Talent Management faller inom det 
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operativa området bör således ligga på cheferna, exempelvis som den lokala delen av 

introduktionen och medarbetarsamtal. Delar som faller inom det strategiska området för 

Talent Management, som exempelvis kompetensutveckling av personal bör istället ligga på 

HR eller ledning. Vi diskuterar fortsättningsvis att HR skulle kunna ta en mer aktiv roll i det 

arbete med Talent Management som ligger i gränslandet mellan det operativa och strategiska. 

På så vis kan cheferna göra det som de är bra på, leda verksamhet och personal. Diskussion 

förs i linje med detta kring att organisationerna i högre grad bör tillämpa det som Granqvist 

(2011:54f) beskriver om ansvarsfördelningen för Talent Management mellan parterna i 

verksamheten. 

 

Fortsättningsvis är slutsatsen om att organisationerna i studien upplevs fokusera på området 

attrahera intressant. Vår upplevelse är att området behålla försummas och vi ställer oss 

frågande till hur detta påverkar organisationerna. Kanske kan detta leda till en ökad personal-

omsättning, vilket blir negativt för det övergripande arbetet med Talent Management. 

Essentiellt blir att attrahera personal, att behålla den blir av lägre prioritet. Att fokus hamnar 

här kan grundas i att dessa har ett stort behov av personal till följd av den höga vakansgraden 

på arbetsmarknaden (Statistiska Centralbyrån 2017a). Samtliga organisationer i studien har 

uttryckt att arbetet med att attrahera personal och att marknadsföra sig externt är nytt för dem, 

vilket är ett spännande fenomen. Istället för att arbetstagarna marknadsför sig mot 

organisationer i förhoppning om arbete, är det i dagsläget organisationerna som behöver 

marknadsföra sig mot arbetskraften. 

 

Metoden som under föreliggande studie brukas har överlag varit väl fungerande och arbetet 

har fortskridit enligt planeringen merparten av tiden. Trots intressanta resultat och slutsatser 

kan vi uppleva att studiens frågeställningar är en aning strikta. Det är möjligt att studien 

erhållit en mer levande känsla om frågeställningarna hade varit inriktade på mjukare delar, 

såsom tankar kring arbetet med områdena. Om mer tid avsatts till intervjuerna hade den 

upplevda tidspressen som tidigare diskuterats varit möjlig att undvika. Vi resonerar även 

kring om vi kunde ha minskat antalet intervjufrågor i studiens intervjuguide för att på så sätt 

erhålla mer tid till frågorna av störst intresse. Att samtliga frågor ställdes upplevdes ändå som 

fördelaktigt för att skapa en god intervjusituation och för att visa intervjupersonen och dess 

verksamhet intresse. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån studiens slutsatser anses det intressant att fortsätta forska inom området för att se hur 

arbetet med Talent Management praktiskt fungerar i organisationerna, om organisationerna 

arbetar på de sätt som de beskriver. Ett sätt att undersöka detta är att se på arbetet med Talent 

Management ur ett arbetstagarperspektiv, hur uppfattas exempelvis introduktionen av de olika 

parterna och främst av den anställde? Det är också av intresse att undersöka huruvida 

organisationerna alltid genomför en central och lokal del av introduktionen och hur dessa 

praktiskt går till. Service supporten inom organisationerna är ytterligare ett exempel på 

områden värda att undersöka vidare för att se hur de olika parterna i organisationerna 

uppfattar denna. I diskussionen fördes resonemang kring det faktum att cheferna tar ett stort 
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ansvar för arbetet med delarna inom Talent Management. Det skulle kunna vara av vikt att 

studera huruvida detta är framgångsrikt eller inte? Det kan också vara av intresse att studera 

chefernas uppfattning kring detta. 

 

Eftersom ämnets aktualitet är framträdande anser vi att det är av relevans att fortsätta 

undersöka hur arbetet med ett framgångsrikt Talent Management bör genomföras. Utifrån vår 

diskussion om i hur låg grad en organisation kan arbeta med Talent Management och dess 

huvudområden för att anses bruka strategin, skulle fortsatt forskning kunna genomföras. Detta 

för att fastställa vad ett arbete med Talent Management bör innefatta. Författare, forskare och 

organisationer har aningen skilda uppfattningar om hur arbetet med Talent Management 

genomförs samt vad som bör ingå i strategin. Martin och Wikström (2012:13) beskriver hur 

Talent Management kan vara ett begrepp för att benämna högpresterande arbetstagare medan 

Cheese et al. (2007:1) istället menar att begreppet bör innefatta varje arbetstagares unika 

kapacitet. Att undersöka hur olika perspektiv på strategin ser ut och vad som skiljer dem åt 

blir av intresse. Går det att komma fram till en allmängiltig uppfattning om vad Talent 

Management innebär eller kommer Talent Management att förbli en strategi bestående av 

delade meningar? 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Del 1. Attrahera - Employer Branding 

 

1. Hur arbetar ni med att attrahera personal till er organisation?  

2. Hur syns ni på arbetsmarknaden? 

3. Vad är det som gör att man som arbetstagare ska arbeta hos er?  

4. Vad kan ni som verksamhet kan erbjuda era arbetstagare?  

5. Hur tror du att anställdas bild och uppfattning av den egna organisationen ser ut? 

6. Vem ansvarar för arbetet med att attrahera personal till er organisation? 

7. Vad är det mest centrala i ert företags värdegrund?  

8. Upplever ni att arbetstagare i organisationen arbetar efter er värdegrund?  

a. Om ja, hur ser ni det?  

b. Om nej, är det något ni arbetar med att förbättra? 

9. Är det är svårt att arbeta efter organisationens värdegrund?  

Om ja, hur hanterar ni komplexiteten? 

10. Hur arbetar ni för att uppnå en god organisationskultur? 

11. Det pratas mycket om företags sociala ansvar, samhälls- och miljöengagemang.  

Är det något ni arbetar med?  

12. Utvärderar ni era resultat? (ej ekonomiska)  

Hur tror ni arbetstagare upplever dessa utvärderingar? 

13. Hur tillgodoser ni er personals behov av stöd och service?  

Upplever ni att detta fungerar?  

14. Hur introducerar ni nya medarbetare? 

15. Kan introduktionen skilja sig åt beroende på befattning? 

16. Genomför ni medarbetarsamtal?  

Vad brukar ni ta upp?  

(Vi vill åt om värderingarna i organisationen är något som diskuteras)   

17. Genomför ni avgångssamtal?  

a. Om ja, vad brukar tas upp på dessa?  

18. Hur får man erkännande i er organisation? 

 

Del 2. Utveckla - Kompetensutveckling 

 

19. Hur arbetar ni med att utveckla er personal?  

Kan ni ge något specifikt exempel på vad? 

20. Skiljer sig detta åt mellan olika befattningar? 

21. Varför väljer ni att utveckla er personal/ kompetensutveckla? 

22. Hur tar ni reda på att personal behöver ökad kompetens? 

23. Det finns olika typer av kompetensutveckling, dels inom den egna rollen, intern 

kompetensutveckling och extern kompetensutveckling. Var skulle du säga att ni lägger 

störst fokus?  
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Kan du uppskatta hur stor del (procent) av er kompetensutveckling ni lägger på 

respektive del?  

24. Om ni arbetar med formell kompetensutveckling, hur gör ni detta? 

a. I vilken utsträckning? 

25. Om ni arbetar med informell kompetensutveckling, hur gör ni detta?  

I vilken utsträckning? 

26. Vart lägger ni tyngdpunkten mellan formell och informell kompetensutveckling?  

Skiljer det sig mellan yrkesgrupper/befattningar? 

27. Hur säkrar ni ert framtida kompetensbehov? 

28. Hur tar ni tillvara på varje enskild medarbetares unika kompetens i er organisation? 

29. Kan ni se att kompetensutveckling har någon betydelse för er attraktivitet som 

arbetsgivare och för medarbetarnas motivation? 

 

Del 3. Behålla - Motivation 

 

30. Hur motiverar ni er personal i den dagliga verksamheten? 

31. Vad eller vilka faktorer motiverar era anställda? 

32. Hur arbetar ni för att långsiktigt säkra medarbetarnas motivation? 

33. Vilka är eller har varit de mest uppskattade insatserna för motivation bland 

medarbetarna?  

34. På vilket sätt involveras medarbetarna i att bestämma och besluta om 

arbetsuppgifterna/ arbetsinnehållet?  

35. Upplever ni att de anställda känner sig trygga i sina arbetsuppgifter? 

36. Har ni upplevt ett samband mellan bristande kompetens och motivation? 

37. Vilka förmåner erbjuder ni era anställda? 

Hur upplever ni att dessa uppskattas?  

38. Motiverar ni era anställda genom belöningar?  

Om ja, på vilket sätt? 

39. Är lönen viktig för era anställdas motivation?  

40. Vad motiverar dig? 

41. Finns det något du skulle vilja tillägga?  

 

Slutfråga: De delar som vi nu gått igenom ingår enligt en del forskning i begreppet Talent 

Management, är det ett begrepp ni är bekanta med? 
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7.2 Bilaga 2. Informationsbrev 
 

Hej, 

 

Vi har talats vid över telefon angående en intervju för vår C-uppsats. Vi ska undersöka hur 

företag och organisationer arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal. Vi väljer 

att skicka detta informationsbrev för att förbereda er inför de frågor vi kommer att ställa. På 

så sätt tror vi att vi kommer att kunna föra en bättre och djupare diskussion med er om er 

verksamhet. Intervjun kommer att genomföras under ljudinspelning i syfte att ge oss 

möjlighet att göra en bättre analys. Vi kommer att behandla ursprungligt material 

konfidentiellt.  

 

Ni får gärna fundera kring: 

 

 Områden som Employer Branding, kompetensutveckling och motivation.   

 Vad ni som verksamhet kan erbjuda era arbetstagare. 

 Hur ni gör för att locka nya medarbetare till er verksamhet. 

 Hur ni utvecklar era medarbetares kompetens, var tyngdpunkten i 

kompetensutvecklingen ligger samt vad ni har för syn på kompetensutveckling 

överlag. 

 Om ni arbetar med att motivera era medarbetare och iså fall hur detta arbete ser ut.  

 Om ni har dokument/policys för arbetet med Employer Branding, kompetens- 

utveckling och motivation får ni gärna ta fram dessa så att vi kan titta på dessa 

tillsammans.  

 

Vi ser fram mot att träffa er, 

Vänliga hälsningar  

 

Ellinor Holm   Ida Kjellsson 

0762 XXX XXX  0707 XXX XXX 

holm.ellinor@gmail.com  idakjellsson@yahoo.se 
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