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FÖRORD 
 

Vi vill börja med att tacka de tre företagen samt de före detta traineerna som erbjöd 

sig att ställa upp på våra intervjuer. Vidare vill vi tacka bibliotekarien Cecilia 

Petersson vid Uppsala universitet som varit till stor hjälp vid användandet av 

referensprogrammet EndNote.   

 

Självklart vill vi även tacka vår handledare Christina Hultbom, våra opponenter samt 

vår seminariegrupp, som med sitt stöd och sina konstruktiva förslag hjälpt oss i 

uppsatsskrivandet. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till familj och vänner som 

använt sin fritid till att korrekturläsa uppsatsen. 

 

Hanna Frick och Matilda Landeblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

SAMMANFATTNING 
 
 
Datum:             2011-03-23 
 
Kurs:              Kandidatuppsats i Företagsekonomi 15 hp 
 
Lärosäte:             Uppsala universitet 
 
Institution:             Företagsekonomiska institutionen 
 
Handledare:             Christina Hultbom 
 
Författare:             Hanna Frick och Matilda Landeblad 
 
Nyckelord:             Talent Management, talang, trainee, behålla 
 
Titel: Simply the Best – en intervjustudie om hur tre företag 

arbetar för att behålla sina talanger med hjälp av Talent 
Management 

 

Problemformulering: Talang är ett diffust begrepp men samtidigt söker många 
företag specifikt efter talanger till sina traineeprogram. 
Den stenhårda konkurrensen om en traineeplats gör att 
det krävs något extra för att antas och på så sätt kan vi 
påstå att en trainee är en talang. Talent Management 
handlar om allt från att rekrytera till att lyckas behålla 
talangfulla medarbetare. Från flera håll höjs dock röster 
om att svenska företag saknar såväl system som resurser 
för att behålla sina talanger.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur före detta 
traineer, vid tre svenska företag, upplever att deras 
arbetsgivare arbetar för att behålla dem inom företaget.   

Metod: En kvalitativ metod där sammanlagt sju intervjuer 
genomförts med före detta traineer vid tre olika företag. 
Frågorna utgår från en intervjuguide baserad på en 
modell som sammanfattar teori om att behålla talang 
med hjälp av Talent Management. 

Slutsatser: De intervjuade upplever att deras arbetsgivare arbetar 
aktivt med att erbjuda karriärmöjligheter, utbildningar 
samt se till att de före detta traineerna har en passande 
chef. Arbetsgivarna upplevs inte arbeta lika aktivt med 
att låta talangerna testa olika roller, anpassa arbetet efter 
individen samt erbjuda möjligheten att arbeta hemifrån. 
Det som arbetsgivarna enligt de intervjuade arbetar 
minst med är att låta dem påverka sina förmåner och se 
till att de kan prestera på sin absoluta toppnivå. 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMBAKGRUND  
	  

Landet lagom. Landet där jantelagens skugga fortfarande vilar över oss. Du ska inte 

tro att du är något. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilla dig att du 

är bättre än vi. (Nationalencyklopedin, 2011) Denna mentalitet råder till viss del även 

inom näringslivet. På andra områden, exempelvis inom nöjesindustrin och 

idrottsvärlden, är det däremot helt accepterat att slå sig själv på bröstet och placera 

pokaler och medaljer synligt i skåpet. Zlatan, Robyn, Tiger Woods och Carolina 

Klüft. Alla tillhör de dagens supertalanger som genom medias bevakning fastnat på 

våra näthinnor. Odile Fallenius, låter det namnet bekant? Inte. Odile, 

”juristbranschens strålande stjärna” och expert inom skatteområdet, utsågs av 

Veckans Affärer till Årets Supertalang 2010 (Veckans Affärer, 2011).  

 

Det är inte svårt att förstå vad som gör Zlatan till en talang. Han är helt enkelt grymt 

bra på att spela fotboll. Vad talang innebär inom företagsvärlden är dock svårare att 

definiera. Här måste definitionen nämligen vara möjlig att applicera på flera olika 

branscher och yrkesroller. När företag idag diskuterar talang söker de många gånger 

efter någon som har en generalistprofil snarare än någon med specialistkompetens. Att 

vara talang innebär här exempelvis att kunna leda såväl andra som sig själv, att ha en 

drivkraft med starkt engagemang samt en hög kapacitet för att genomföra olika 

arbetsuppgifter. (Campus, 2011) 

 

Huruvida talang är något vi föds med, något vi utvecklar, eller en kombination av 

detta, är en fråga som forskare fortfarande söker svar på och därför inget som kommer 

att beröras i denna uppsats. Dock kan konstateras att i stort sett alla idrottsstjärnor och 

artister stöttas av en tränare eller manager som hjälper dem att utveckla sin talang och 

nå sin fulla potential. Hur ser det ut inom företagsvärlden? Hur urskiljer vi dessa 

talanger och vem kan hjälpa nyutexaminerade toppstudenter att få en anställning som 

tar till vara på, och utvecklar, deras talang? Här är traineeprogram ett utmärkt 

exempel. Traineeprogrammen blir allt vanligare och vänder sig oftast till 

nyutexaminerade studenter eller Young Professionals, det vill säga personer som varit 

ute i arbetslivet några år. Programmen kan ses som en anställning och syftar 
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vanligtvis till att hitta framtida ledare. Traineeprogrammet innehåller såväl teori som 

praktik och består ofta av flera kortare perioder på företagets olika avdelningar. 

(Civilekonomerna, 2011) 

 

På H&M:s hemsida söker de efter nästa kull av ”business traineer” och det är 

uppenbart att företaget inte söker efter vem som helst. ”Har du vad som krävs för att 

bli H&M:s nya business trainee? Vi letar efter 7 talanger som vill växa med H&M 

och anta utmaningen att bli en av våra framtida ledare!” (H&M, 2011). Detta citat är 

endast ett exempel på att många företag kopplar ihop begreppet talang med sina 

traineeprogram. Dessutom är konkurrensen om en traineeplats stenhård. På H&M:s 

traineeprogram för ekonomer slåss de 600-800 sökande om sju åtråvärda platser. 

(Metrojobb, 2011) Det krävs helt klart något extra för att vara en av dem som antas 

till ett traineeprogram och då programmen syftar till att hitta och utveckla talanger 

kan vi påstå att en trainee är en talang.  

 

Arbetet med att hitta, anställa och behålla talangfulla människor kallas med ett 

gemensamt namn för Talent Management (Davis & Cutt 2007). I ett uttalande på 

IFL:s hemsida nämner Mats Tystrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, att 

Talent Management dök upp som begrepp inom lagidrotten och nöjesindustrin under 

mitten av 1980-talet. Inom näringslivet dröjde det fram till 90-talet innan begreppet 

började användas och det var först in på tvåtusentalet som Talent Management-

trenden tog fart på allvar. Orsaken till genombrottet var att många företag insåg att 

den yngre generationens anställda inte var lika lojala mot sina arbetsgivare jämfört 

med tidigare generationer och att detta skulle få stora konsekvenser när 40-taliserna 

snart skulle gå i pension. Enligt Tystrup har det även skett en förändring i synen på 

hur enskilda individer kan vara helt avgörande för ett företags framgång. Vikten av 

Talent Management har även ökat naturligt i takt med att vi idag rör oss allt mer mot 

tjänstesektorn där råvaran i en tjänst är människors kunskap. (IFL, 2011) 

 

Våren 2011 är topptalangernas marknad. Rekryteringsmarknaden är i het 

konjunkturuppgång och företagen lägger stora pengar på att attrahera de ”vassaste” 

talangerna. Dock saknas sedan ofta såväl system som resurser för att behålla 

talangerna inom företaget. “Det är alltför få företag som jobbar på ett fungerande sätt 

med talangförsörjning. Vi som hela tiden träffar talanger och företagen som kämpar 
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med detta ser det mycket tydligt” (Svenska Dagbladet, 2011). Detta uttalande kommer 

från Finn Wikander, vd på Nova Networks, ett rekryteringsföretag vars affärsidé är att 

sammanföra talangfulla individer med de mest intressanta arbetsgivarna (Nova 

Network, 2011). Wikander oroar sig över hur svenska företag arbetar med att behålla 

sina nyckelpersoner och enligt honom kostar en felrekrytering företaget omkring en 

miljon kronor. En trainee som chefsutbildas och stärks med kontaktnätverk kan sägas 

kosta lika mycket. Wikander är inte ensam i sin oro. Johan Berglund, forskare på 

Handelshögskolan i Stockholm, är bekymrad och uttalar sig i samma artikel att 

problemet till stor del ligger i att stora svenska företag arbetar med hemmasnickrade 

system för att behålla sina talanger. (Svenska Dagbladet, 2011) Svante Leijon är 

docent i företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg och anser att den intensiva 

talangjakten är något relativt nytt i arbetslivet och att tankar kring hur man behåller 

talangerna inte är speciellt genomtänkta (Campus, 2011). 

 

Konkurrensen om talangerna hårdnar och företag spenderar stora pengar i jakten på 

att hitta de ”vassaste” medarbetarna. Traineeprogram är en väg för att ta tillvara på 

dessa talanger och den stenhårda konkurrensen tyder på att du måste ha något extra 

för att antas till ett traineeprogram. Förutom arbetet med att hitta och rekrytera 

talangfulla medarbetare behandlar Talent Management även hur företag arbetar för att 

lyckas behålla talangerna. Ett arbete som nu ifrågasätts av insatta personer som menar 

att många företag saknar fungerande system för att behålla sina talanger.  

 

Med hänsyn till ovanstående problematik är syftet med denna uppsats att beskriva hur 

före detta traineer, vid tre svenska företag, upplever att deras arbetsgivare arbetar för 

att behålla dem inom företaget. 

 



	   8	  

2. TEORETISK REFERENSRAM 
_____________________________________________________________________________________________	  

Materialet i följande kapitel kommer att utgöra den teoretiska referensram som ligger 

till grund för insamling av empirisk data. Teoriavsnittet avslutas med en egen modell 

som utgör en sammanfattning av det teoretiska materialet. 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.1. Individualismen ökar behovet av Talent Management 
 

Det senaste inom Talent Management handlar om att individanpassa arbetet till varje 

enskild anställd. Denna tanke bygger på det faktum att vårt samhälle hela tiden blir 

allt mer individanpassat och skräddarsydda lösningar, anpassade efter individens 

behov och önskemål, förväntas finnas tillgängliga överallt. Med några få 

knapptryckningar på datorn kan vi idag få personligt designade skor med egen text 

och när vi köper bil kan vi välja allt ifrån färg och inredning till motor och tillbehör. 

Människor förväntar sig således individuella lösningar i allt från kläder till bilar och 

heminredning. (Cantrell & Smith 2010, s.28f) Företag som vill fortsätta att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden måste förstå anställdas enskilda behov samt vad 

som fungerar bäst för företagets unika strategi (ibid., s.2ff). I och med att vi går mot 

ett ”renodlat stjärnsystem” (Nordström & Ridderstråle 1999, s.204) kan företag 

framöver tvingas dela vinsterna med sina talanger. Vi handlar med talanger och detta 

kommer att resultera i att kontrakten mellan företag och anställda blir mer 

individanpassade. (ibid.) När den yngre generationen nu intar arbetsmarknaden är de 

vana vid skräddarsydda lösningar och kommer i högre grad jämfört med tidigare att 

kräva detta från sina arbetsgivare. Med anledning av detta blir arbetet med samtliga 

processer inom Talent Management allt viktigare. (Cantrell & Smith 2010, s.2ff)  

2.2 Talent Management som process – från att rekrytera till att 
behålla 
	  

Talent Management involverar många aktiviteter, från det att talangen rekryteras till 

hur företag arbetar för att behålla dessa medarbetare. När ett företag ska utveckla en 

strategi för sitt humankapital är den första uppgiften att se till företagets strategi och 

definiera vad för typ av talang som behövs, såväl nu som framöver, för att kunna 
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uppfylla denna. (Cheese, Thomas & Craig 2008, s. 65) Det är även viktigt att ställa 

sig frågor i stil med; Vad är det dessa talanger gör som bidrar till de största 

förändringarna och vilka är företagets nyckelprocesser där talangernas arbete ger 

störst effekt för bevarandet av en konkurrenskraftig position på marknaden? 

(Boudreau & Ramstad 2007, s.11) Nästa uppgift är att mer distinkt identifiera 

förmågor och hur de måste utvecklas. När denna identifiering har skett blir nästa steg 

att se varifrån denna kompetens kan komma. Vad finns inom företaget och vad 

behöver rekryteras? Talent Management kan inte vara statiskt, företag vill ha de rätta 

personerna, i rätt antal, på rätt plats, vid rätt tid och med de rätta kunskaperna. 

(Cheese et al. 2008, s.65ff) När de sedan har talangerna inom företaget är det viktigt 

att det sker en fortsatt utveckling där talangerna utvecklar nya förmågor och 

färdigheter som kan förbereda dem på att ta sig an nya ansvarsområden. Det är viktigt 

att det finns en flexibilitet som gör att talangen kan röra sig dit den för tillfället behövs 

mest och även ge möjlighet att utforska helt nya roller i företaget för att kunna få en 

bättre helhetsbild. (ibid., s.78f) 

2.3 Att behålla talanger med hjälp av Talent Management 
 
Det är en sak att hitta och anställa talanger men en helt annan att behålla dem (Stuart-

Kotze & Dunn 2008, s.61). Det finns indikationer på att de som presterar bäst och 

sämst slutar i högre grad jämfört med de som presterar på medelnivå. De 

högpresterande slutar oftast på grund av att de ges för lite utbildning, det finns för få 

karriärmöjligheter, bristfällig kompensation i relation till prestation eller för att de 

lockas av möjligheter utifrån. Företagen tycks dock ofta anta att de högpresterande 

slutar med anledning av att de vill ha högre lön. Alla som någon gång avslutat en 

anställning vet att detta ofta är ett svårt beslut och att hela processen är relativt 

omständlig. (Thite 2004, s.145f) 

2.3.1 Låt arbetet matcha personen och inte tvärtom 
      

Dagens konkurrens kräver anställda som presterar över förväntan eller utöver vad 

deras arbetsbeskrivning och kontrakt kräver. Dessa anställda har stor betydelse och 

det är därför viktigt att företag anstränger sig för att designa arbetsuppgifterna så att 

de matchar talangens karriärintressen, personliga styrkor och förutsättningar. Det vore 

önskvärt från de anställdas sida om företag kunde göra detta för samtliga anställda 
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men i dagens konkurrensutsatta miljö blir detta svårt. Det finns dock en vinning i att 

erbjuda företagens högst presterande medarbetare skräddarsydda anställningsvillkor. 

(Thite 2004, s.151f) 

  

 Det är vanligt att chefer försöker hitta en person som kvalificerar sig för 

arbetsuppgifterna istället för att anpassa arbetsuppgifterna så att de passar den 

anställde. Ett vanligt förekommande problem på flertalet arbetsplatser är att hänsyn 

sällan tas till den anställdes enskilda behov och önskemål. När de anställda försöker 

anpassa sig till företaget och den ständigt föränderliga marknaden och miljön 

förväntar de sig att cheferna ska se till deras styrkor och svagheter för att kunna 

matcha dem med ett passande arbete. Det kan exempelvis handla om att den 

anställdes kreativitet ökar markant om denne kan arbeta hemifrån, får flextid eller 

annan typ av kompensation. Oftast blir dock anställda offer för sin egen framgång. 

Om någon visar sig vara utomordentligt talangfull i en viss arbetsroll tenderar chefer 

att inte våga släppa iväg denne för att utvecklas i en annan roll. Detta eftersom de är 

rädda för att inte hitta en ersättare som gör jobbet lika bra. Resultatet av detta blir 

dock att talangen så småningom blir omotiverad och får dålig arbetsmoral vilket i sin 

tur leder till att företaget förlorar en viktig konkurrensfördel. (ibid., s.156f)  

 

För att talangerna ska kunna utvecklas krävs även att organisationen i sig är 

tillräckligt flexibel så att talangerna kan göra förändringar i sina arbetsuppgifter, 

karriärer och arbetsliv baserat på sina personliga önskningar och behov. Detta är dock 

svårt för organisationen och det krävs mycket arbete för att lyckas få organisationen 

tillräckligt flexibel. (Hiltrop 1999) För att behålla sina talanger måste företagen 

“investera” i sina talangfulla medarbetare. Det är här viktigt att ta reda på vad den 

anställde helst vill arbeta med för att på så sätt kunna utarbeta en individanpassad 

karriärväg. (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod 2001, s.131) 

 

    En strategi för att skapa individanpassade lösningar för den anställde är att erbjuda en 

lista med olika alternativ baserat på vad som passar talangen bäst. Alternativen kan 

exempelvis handla om val av belöning och förmåner, utformning av arbetsmiljön, 

flexibla arbetstider, val av utbildningsverktyg samt karriärmöjligheter. (Cantrell & 

Smith 2010, s.89ff) Flexibla arbetstider ses ofta som något mycket positivt av de 

anställda då de ger dem möjlighet att arbeta när de själva är mest kreativa eller när det 
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passar bäst utifrån exempelvis när barnen ska hämtas på dagis (Marx 1995). Ett sätt 

att ta individanpassade lösningar ett steg längre går ut på att inte ha några som helst 

förutbestämda alternativ för hur arbetet ska genomföras. Här ges istället de anställda 

fria tyglar så länge de håller sig inom vissa givna ramar. Det kan således finnas 

tydliga mål för vad som ska uppnås men det är sedan upp till var och en hur de vill ta 

sig dit. Denna strategi kan exempelvis även innehålla en sammanslagning av den 

anställdes sjukdagar och semesterdagar till en pott som den anställde själv får 

bestämma hur den ska disponeras. Här handlar det således om att definiera arbetet 

utifrån resultat snarare än utifrån tid och plats. (Cantrell & Smith 2010, s.110ff)  

 

Det finns ytterligare ett tillvägagångssätt som tar individanpassning och 

skräddarsydda lösningar ännu en nivå. Här får de anställda exempelvis själva avgöra 

när och hur de ska få feedback samt när och på vilka sätt de kan lära av varandra. Att 

hjälpa och vägleda varandra genom mentorskap och coachning är även det en viktig 

del i denna strategi. (ibid., s.130ff) En mentor ska bland annat uppmuntra den 

anställde samt få talangen att tro att denne kan uppnå höga resultat (Michaels et al. 

2001, s.116). Detta kan även vara en bidragande faktor till ökade resultat, höjd 

motivation samt förmågan att behålla sina anställda (ibid., s.140). 

2.3.2 En vilja att ständigt bli bättre 
 

Att utbilda personal är inte enbart ett sätt att förbättra den dagliga prestationen och 

resultatet utan även ett sätt att visa den anställde respekt samt att företaget vill att de 

anställda ska växa och utvecklas (Marx 1995). För att detta ska bli tydligt och 

resultera i att talangerna stannar kvar inom företaget kan cheferna använda talangerna 

som förebilder för andra anställda. Att ge dem uppmärksamhet och möjlighet att 

exempelvis vara en del av olika specialprojekt resulterar i att talangerna känner sig 

meningsfulla och får en positiv inställning till sin arbetsgivare. (Berger & Berger 

2004, s.159f) 

 

Det är viktigt att talangerna ges möjlighet att prestera på sin absoluta toppnivå (Stuart-

Kotze & Dunn 2008, s.67). Talangerna behöver utmanande arbetsuppgifter och det 

bör finnas utvecklingsplaner för att de så småningom ska kunna avancera till en 

högre, mer krävande position inom företaget (Berger & Berger 2004, s.159). De mest 



	   12	  

framgångsrika företagen får ett positivt svar från sina anställda på frågan huruvida de 

anställda dagligen får arbeta med det som de är bäst på. De som tenderar att svara “ja” 

på denna fråga utgör de bästa anställda företaget har och detta eftersom de vill 

prestera på topp. Ju bättre ett företag är på att hitta, utveckla och behålla talanger 

desto fler talangfulla medarbetare kommer att stanna kvar och desto fler nya talanger 

lockas till företaget. Detta är den ultimata positiva spiralen. (Stuart-Kotze & Dunn 

2008, s.67f) Genom att skapa möjligheter till utmaningar och självutvecklande för 

talangerna gör företagen det lättare för dem att identifiera sig med organisationen 

(Hiltrop 1999). En ytterligare anledning till att talangerna bör ges utvecklings- och 

karriärmöjligheter är att de ständigt vill stärka sin meritförteckning. De vill känna att 

de kommer framåt och hela tiden blir attraktivare på arbetsmarknaden. Detta kan ur en 

arbetsgivares perspektiv låta lite bakvänt men företagen har större chans att behålla 

sina talanger under en länge tid om de ges möjlighet att stärka sin roll på 

arbetsmarknaden. (Berger & Berger 2004, s.173) 

 

Stuart-Kotze och Dunn (2008, s.61f) hänvisar till ”The Great Place to Work Institute” 

som årligen tar fram rapporter över de mest attraktiva arbetsplatserna. De har kommit 

fram till att den största skillnaden ligger i huruvida företagen lyckas skapa förtroende 

mellan chef och medarbetare. Den ultimata arbetsplatsen definieras som en där du kan 

lita på dem du arbetar för, vara stolt över det du gör och tycka om dem du arbetar 

med.  

 

Då talangfulla medarbetare vanligtvis är involverade i sitt arbete, samt har stor 

potential, handlar det ofta inte om att få dem att arbeta hårdare eller bättre. Istället bör 

chefen koncentrera sig på att underlätta arbetet för att de ska nå sina mål samt kunna 

uppnå en så hög produktivitet som möjligt. (Sadler 1993, s.82) Idag handlar mycket 

om intelligens och tillgångar vi inte kan ta på. Med anledning av detta finns mycket 

av den viktiga kunskapen hos oss människor. Ledarskap handlar på så sätt om att 

locka till sig och lyckas behålla talanger. (Nordström & Ridderstråle 1999, s.214) 

Chefer har ett viktigt ansvar i att förbättra situationen för sina anställda. De bör fråga 

sig hur starkt deras team är samt vad de kan göra för att stärka det. För att kunna 

påverka sina anställda bör ledningen exempelvis investera pengar (i form av stort 

fokus på löner, förmåner och bonusersättning) i talangerna, aktivt involvera sig i de 

anställdas beslut, diskutera talangfrågor i lika stor utsträckning som de diskuterar 
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budgeten samt se till att chefer på samtliga nivåer arbetar med tydligt talangfokus. 

(Michaels et al. 2001, s.27ff) En viktig egenskap hos chefer är att de har förmågan att 

inspirera och utmana sina anställda och detta är extra viktigt för talangerna som vill 

känna att de ständigt utvecklas (ibid., s.52). 

2.4 Modell för att behålla talanger 
 

Nedanstående är en utarbetad modell som sammanfattar de enligt uppsatsförfattarna 

mest centrala delarna när det kommer till hur företag bör arbeta för att lyckas behålla 

sina talanger. 

 
Centrala karaktärsdrag hos en talang: 

 
Vägar för att behålla talanger: 

	   	  
 

”Individualist” -‐ Erbjud dem möjlighet att välja var 
de vill arbeta 

-‐ Låt dem välja typ av förmåner 
-‐ Ge dem ”fria tyglar”  
-‐ Uppmuntra dem att testa nya roller 

 
	   	  
 
”Prestationsinriktad” -‐ Skapa chefsrelationer som hjälper 

dem att nå sina mål 
-‐ Se till att de har möjlighet att 

prestera på topp 
-‐ Ge dem nya utmaningar 
-‐ Skapa karriärmöjligheter 
-‐ Erbjud dem utbildningar	  

	   	  
 

Under teoriinsamlingen trädde två tydliga karaktärsdrag fram som av 

uppsatsförfattarna upplevs som typiska för talanger. Det ena är att talanger är 

individualister och därmed kräver att deras arbete är individanpassat. Att talanger är 

individualister härleds från att teorin beskriver att samhället har blivit mer 

individanpassat och att talangerna då i högre grad jämfört med tidigare kommer att 

kräva denna individanpassning från sina arbetsgivare. För att tillgodose denna 

individanpassning och på så sätt behålla talangerna kan företag erbjuda talangerna 

individanpassade lösningar. Teorin beskriver olika arbetssätt som relaterar till detta 

och dessa utgör den teoretiska modellens ”vägar för att behålla talanger”. Ett av dessa 
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arbetssätt som teorin beskriver handlar om att talangerna ska kunna arbeta när det 

passar dem bäst och även ges möjlighet att arbeta hemifrån. Vidare kan företag enligt 

teorin låta talangerna själva välja förmåner, exempelvis utifrån en lista med olika 

alternativ. Ytterligare ett sätt att tillgodose talangernas individbehov är att ge dem fira 

tyglar i arbetet och låta dem arbeta var och när de vill utifrån vissa givna ramar. 

Teorin beskriver även att företag kan förlora en viktig konkurrensfördel om de inte 

låter talangerna testa nya arbetsroller. Med anledning av detta återfinns ”uppmuntra 

dem att testa nya roller” som ett ytterligare arbetssätt för att behålla talanger. 

Det andra karaktärsdraget som framkom i teorin är att talanger framställs som 

prestationsinriktade. Detta kan härledas från att de ständigt vill utvecklas och komma 

framåt i karriären. Vad gäller ”vägar för att behålla talanger” som kan relateras till 

detta karaktärsdrag beskriver teorin chefsrelationen som mycket viktig. Här skildras 

vikten av att chefen försöker underlätta arbetet för att talangen ska nå sina mål och 

uppnå så hög produktivitet som möjligt. Vidare framställs det som viktigt att talangen 

ges möjlighet att prestera på sin absoluta toppnivå genom utmanande arbetsuppgifter 

och på så sätt är utmaningar i sig viktigt i arbetet med att behålla talanger. Något som 

teorin ytterligare beskriver som centralt för att behålla talanger är vikten av att erbjuda 

karriärmöjligheter. Brist på karriärmöjligheter kan enligt teorin vara en anledning till 

att talangerna slutar men de ser även karriärmöjligheter som en viktig del i arbetet 

med att stärka sin meritförteckning och ständigt bli attraktivare på arbetsmarknaden. 

Slutligen beskriver teorin att företag, genom att erbjuda talangerna utbildningar, visar 

dem att företaget vill att talangerna ska växa och utvecklas. Detta blev därför det sista 

arbetssättet för att tillgodose det faktum att talanger är prestationsinriktade.  
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3. METOD 
_____________________________________________________________________ 

Detta kapitel inleds med val av forskningsmetod och vidare redogörs för val av 

intervjuobjekt och val av intervjumetod.  Metodavsnittet avslutas med en diskussion 

gällande studiens genomförande av intervjuerna samt etiska hänsynstaganden. 

_____________________________________________________________________ 

3.1 Val av forskningsmetod 
 

Då syftet med denna uppsats var att beskriva hur före detta traineer, vid tre svenska 

företag, upplever att deras arbetsgivare arbetar för att behålla dem inom företaget föll 

det sig naturligt att göra en kvalitativ studie. En anledning till att vi valde detta 

angreppssätt var att kvalitativa studier har fokus på ord. (Bryman 2009, s.249). I och 

med att vi ställde oss frågan ”hur”, och eftersökte en beskrivning, var orden det 

centrala. Dessutom tillåter den kvalitativa metoden större mångfald och mångtydighet 

i tolkningen av materialet (Alvesson & Sköldberg 2008, s.10f). Här ligger nämligen 

tyngden på att förstå den sociala verkligheten samt hur människor i en viss miljö 

tolkar denna verklighet (Bryman 2009, s. 250).  

3.2 Val av intervjuobjekt 
 

När vi bestämt oss för att studera den eventuella problematik som påstås finnas i 

företagens arbete med att behålla talanger blev första steget att konkretisera vem som 

är en talang. För att kunna ta reda på hur företag arbetar för att behålla talanger var vi 

tvungna att hitta företag som har talanger anställda hos sig. Då många företag 

ordagrant söker efter talanger i annonser till sina traineeprogram såg vi här en 

koppling och med bakgrund av detta ansåg vi att en trainee är en talang.  Detta kan 

kopplas till studiens validitet. I vår kvalitativa studie fick vi titta på den bredare 

definitionen av validitet som avser att besvara huruvida man undersöker det man 

avser att undersöka. (Kvale & Torhell 1997, s.215) Traineeprogrammen blev således 

verktyget för att kunna besvara vårt syfte om arbetet med att behålla talanger. 

 

Trost (2010, s.140f) refererar till vårt val av urvalsmetod som ett så kallat 

bekvämlighetsurval där ”man tar vad man råkar finna”. Urvalet skedde på basis av en 
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internetsökning på Traineeguidens hemsida som listar företag med traineeprogram 

(Traineeguiden, 2011). Härifrån samlade vi uppgifter till kontaktpersoner från fjorton 

företag och till dessa utgick ett e-postmeddelande där vi gav kort information om 

uppsatsen och tillfrågade om företaget ville delta i vår undersökning. För uppsatsens 

resultat såg vi ingen anledning till att på ett mer strukturerat sätt välja ut en viss typ av 

företag. Att välja en viss bransch kunde visserligen ha haft en poäng. Förmodligen 

kunde vi då ha dragit starkare slutsatser om den specifika branschen jämfört med de 

mer generella slutsatser vi kunnat dra av att välja företag från flera branscher. Långt 

ifrån alla företag har dock traineeprogram vilket resulterar i att det fanns en risk, vid 

val av endast en bransch, att respondentgruppen skulle bli för liten då man alltid 

måste räkna med att några företag avböjer att delta. Istället har urvalet skett 

godtyckligt utifrån de företag som visade intresse vid e-postkorrespondensen. 

Dessutom såg vi en poäng med att undersöka företag inom olika branscher då detta 

möjliggjorde att vi kunde göra jämförelser av likheter och skillnader branscherna 

emellan.  

 

I nästa steg etablerades kontakt med tre företag som erbjöd sig att ställa upp och låta 

oss intervjua några före detta traineer. De här personerna har gått ett traineeprogram 

under en viss tid och har därefter valt att stanna kvar inom företaget. Dessutom har 

företaget satsat stora resurser på dessa personer vilket borde betyda att de före detta 

traineerna blir extra viktiga för företaget att behålla. För att få den mest 

sanningsenliga bilden av vad arbetsgivarna gör för att talangerna ska stanna kvar 

ansåg vi att det bästa sättet var att intervjua de före detta traineerna själva. Dock måste 

det poängteras att vi var tvungna att gå via HR-avdelningarna för att etablera 

kontakten med dessa personer vilket gjorde det möjligt för företagen att utan vår 

kontroll välja ut personerna vi fick intervjua. Vilken betydelse detta haft är omöjligt 

att säga men vi anser att detta endast kan ha haft marginell påverkan på resultatet. Det 

kommer alltid att finnas en risk för att medarbetarna inte öppet vill kritisera sin 

arbetsgivare men detta gäller troligen oavsett om de är utvalda av företaget själva eller 

inte. 

 

När det gäller hur stort antal som bör intervjuas vid kvalitativa studier finns inga 

självklara riktlinjer. Dock rekommenderas det att hålla sig till ett begränsat antal om 

fyra till åtta personer. Detta för att materialet annars kan bli ohanterligt. (Trost 2010, 
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s.143) Med anledning av detta tillfrågade vi företagen om möjligheten att intervjua 

mellan två och fyra före detta traineer på vartdera företag. Vår ansats var självklart att 

få lika många intervjuobjekt på varje företag vilket vi så gott som lyckades med. Vi 

har genomfört totalt sju intervjuer. Två intervjuer på två företag och tre intervjuer på 

det tredje företaget.  

3.3 Val av intervjumetod 
 

Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad karaktär eftersom vi såg en fördel 

med att ha en viss struktur att utgå ifrån men samtidigt ge intervjupersonerna stor 

frihet. Vid semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide 

innehållande övergripande frågor men intervjupersonerna ges samtidigt utrymme att 

utforma svaren på sitt sätt (Bryman 2009, s. 301). Då frågorna till stor del utgick från 

den teoretiska modell som presenterades i slutet av teoriavsnittet fanns således vissa 

klara frågeställningar. Dock ville vi inte låsa intervjuobjektet endast i dessa ramar för 

hur företag kan arbeta för att behålla talanger utan vi ställde även mer övergripande 

frågor för att ge utrymme för intervjupersonens egna upplevelser. 

3.3.1 Utformning av intervjuguide  
 

Vid framställandet av intervjuguiden utgick vi i stort från den modell som återfinns i 

slutet av teoriavsnittet. Denna modell utarbetades från den teoretiska bakgrund som 

studerats och de parametrar som utgör modellen är utvalda med hänsyn till det vi som 

författare ansåg mest relevant i arbetet med att behålla talanger. Detta gav i sin tur 

upphov till en modell som vi ansåg ha en rimlig mängd parametrar för att kunna 

utarbeta en intervjuguide. En intervjuguide som resulterade i en på pappret lagom 

lång intervju och som dessutom främst behandlade frågor relaterade till de två 

karaktärsdragen i modellen. Till hjälp har vi utgått från en beskrivning av olika typer 

av intervjufrågor vid kvalitativa intervjuer. Frågorna ska inledningsvis vara öppna och 

intervjuaren ska sedan försöka ställa följdfrågor och uppmärksamma de ord som 

intervjupersonen betonar. Senare i intervjun kan mer direkta och specificerade frågor 

ställas för att på så sätt se till att svaren som erhålls hjälper till att besvara syftet med 

uppsatsen. (Kvale & Torhell 1997, s.123ff) Vi har således utformat intervjuguiden på 

så sätt att vi delvis ställt öppnare frågor om exempelvis hur traineen upplevde att 

dennes arbetsgivare arbetar för att behålla honom/henne, i syfte att låta 
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intervjupersonen tänka fritt. Dessa frågor har varvats med mer specifika sådana, direkt 

hämtade ur modellen, om talangers karaktärsdrag och konkreta arbetssätt för att 

behålla dem inom företaget. Exempel på mer specifika frågor rör huruvida de fått 

möjlighet att testa flera olika arbetsroller samt om de kunnat påverka sina förmåner på 

något sätt.  

Genom att frågorna ställdes på ett sådant sätt att svaren blev mer allmänt beskrivande 

har vi minskat risken för att intervjupersonerna upplever sina svar som kritik mot 

arbetsgivaren. Frågorna handlade inte om hur ”bra” deras arbetsgivare arbetar för att 

behålla dem utan mer ”hur” och ”på vilket sätt” de arbetar. På så sätt läggs ingen 

större värdering i vare sig frågan eller svaret.  

Vår studie byggde på personers egna uppfattningar och värderingar varför den externa 

reliabiliteten, som behandlar huruvida en undersökning kan upprepas med samma 

resultat, blir låg. Vi har dock försökt att få den interna reliabiliteten så hög som 

möjligt genom att diskutera på vilket sätt vi skulle tolka informationen som framkom 

under intervjuerna. Det här är viktigt i syfte att minska missförstånd och oklarheter i 

de fall då man är flera personer som genomför intervjuerna. (Bryman 2009, s.352f)  

3.3.2 Genomförande av intervjuer 
 

Intervjuerna, som ägde rum mellan den 17-21 februari 2011, varade mellan 45 till 60 

minuter. De genomfördes enskilt med var och en på respektive företags kontor. 

Anledningen till att vi ville träffa intervjupersonerna personligen var att missförstånd 

kan undvikas då det finns möjlighet att ställa om frågan, ställa följdfrågor och på så 

sätt få mer utförliga svar (Saunders et al. 2009, s.321). Samtliga intervjuer spelades in 

med digital inspelningsutrustning och transkriberades efter att intervjuerna 

genomförts. En fördel med att spela in intervjuerna är att även detta minskar risken 

för eventuella feltolkningar (Bryman 2009, s.428f).  

 

En medvetenhet som funnits hos uppsatsförfattarna är att varje person och intervju är 

unik vilket innebär att vissa intervjuer ger mer användbar information jämfört med 

andra. För att minska detta har vi ställt följdfrågor i de fall då svaren upplevdes 

otillräckliga men trots detta är vi medvetna om att resultatet har färgats av att vissa 

intervjupersoner gett mer djupgående beskrivningar. 
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Vad gäller etiska hänsynstaganden i samband med intervjuer är det viktigt att 

intervjupersonerna behandlas på ett konfidentiellt sätt. Det innebär exempelvis att det 

inte ska gå att identifiera vem som sagt vad under intervjuerna. (Bryman 2009, 

s.443ff) Med hänsyn till att intervjupersonerna ska vara anonyma har samtliga 

intervjupersoner i uppsatsen tilldelats fiktiva namn. Vidare omnämns inte heller 

företagen med sina riktiga namn utan kommer endast att ha namn med viss koppling 

till vilken bransch de tillhör.  
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4. EMPIRISK DISKUSSION 
_____________________________________________________________________________________________	  

I följande kapitel presenteras det insamlade materialet från intervjuerna. Avsnittet 

inleds med övergripande information om intervjupersonerna och därefter redovisas 

resultatet utifrån vart och ett av intervjuföretagen. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Intervjupersonerna och företagen som finns med i uppsatsen benämns enligt följande: 

• ”Johan” och ”Anton” på Verkstadsföretaget. 

• ”Erik” och ”Siri” på Tjänsteföretaget. 

• ”Olle”, ”Ulf” och ”Per” på Kemiföretaget. 

 

De frågor och ämnesområden som diskuterades finns att återfinna i bilaga 1 under 

rubriken ”Intervjuguide”.  

4.1 Verkstadsföretaget 
	  

Johan började på Verkstadsföretaget år 2007 och arbetar just nu inom marknad. Anton 

har varit inom företaget lika länge och är för tillfället controller.  

4.1.1 Individualism 
 
När vi diskuterar huruvida arbetsgivaren anpassar arbetet efter talangernas 

individuella mål och behov framkommer det att Johan anser att han såväl under som 

efter traineeprogrammet getts möjlighet att påverka vad han vill arbeta med. Han 

upplever sig fri i sin arbetsroll men påpekar samtidigt att det finns en viss styrning. 

Anton anser att han har getts mer frihet med tiden men poängterar samtidigt att 80 

procent av arbetet är fördefinierat.  

Johan upplever sig ha relativt fria tyglar i sin arbetsroll och menar att det är mycket 

upp till honom själv hur han ska lösa sina uppgifter. Denna uppfattning delas även av 

Anton men han påpekar samtidigt att han är ”lite av en feedbackjunkey” som gärna 

stämmer av. På frågan hur styrda de är av sin chef svarar Anton att det definitivt 

finns en styrning eftersom de har avstämningar varje vecka.  
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”Jag skulle säga att det är en hel del styrning men inte till den gräns att jag känner mig 

kvävd”. (Anton)  

Att det finns en viss styrning från chefens sida uppfattar även Johan. Han menar att 

han har stor frihet i att prioritera vad som ska göras men att det finns en hel del interna 

processer som styr. Vad gäller möjligheten att arbeta hemifrån eller från annan 

plats om så önskas poängterar båda att det i så fall ska finnas starka skäl för detta. 

Båda menar dock att de är fria att komma sent, gå tidigt eller försvinna iväg på 

lunchen vid behov. 

På frågan om de har möjligheten att påverka sina förmåner menar båda att detta är 

svårt och tror att det till viss del speglas av det faktum att de arbetar på ett gammalt 

industriföretag. Anton har exempelvis försökt att förhandla sig till extra semester, 

dock utan resultat. Även Johan antyder att det skulle vara svårt att få individuella 

förmåner men tror säkert att det skulle gå att diskustera saken. 

”Jag satt i ett lönesamtal och tänkte att jag kanske kunde bolla med de här bitarna 

också men det fanns inte att bolla med.” (Anton) 

Johans intryck är att Verkstadsföretaget uppmuntrar honom att testa olika 

arbetsroller och ger exempel på detta i from av ett internt utbytesprogram. Även 

Anton är av samma uppfattning. 

”Om jag skulle vilja byta skrå så är det ingen som skulle titta snett på mig.” (Anton) 

Såväl Johan som Anton har testat olika roller under traineeprogrammet då detta är del 

av upplägget. Johan är nu inne på sin andra tjänst efter programmet medan Anton 

fortfarande är inne på sin första men känner att det nu är dags att gå vidare. 

4.1.2 Prestationsinriktning 
 
Vad gäller möjligheten att prestera på sin absoluta toppnivå är Johans 

sammanfattande svar att han för tillfället inte gör detta. Detta beror dels på att han 

relativt nyligen bytt roll men han poängterar även att han hela tiden vill utvecklas och 

därför på ett sätt inte vill hitta det han är bäst på. Inte heller Anton upplever att han 

presterar på topp och menar att en av anledningarna är att han hittills ansvarat mycket 

för att få siffror att stämma jämfört med vad han egentligen vill arbeta med.  
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När vi diskuterar relationen till chefen upplever såväl Johan som Anton att denna är 

mycket god. Johan påpekar att han har en nära relation till sin chef samt att han inte 

ser den som speciellt hierarkisk. Att tillåta personlig utveckling, ha överblick och vara 

lyhörd är egenskaper som Johan anser viktiga hos sin chef. Anton hade möjlighet att 

välja sin chef och anser att hans chef genom dialog tar sig tid att lyssna samt ger 

feedback.  

På frågan om de getts möjlighet att gå utbildningar menar Johan att man i så fall 

söker dem själv. Visserligen har de fått gå en hel del utbildningar under 

traineeprogrammet men Johan förklarar att beslutet om kurser sker i en diskussion 

med chefen för att se om kursen är motiverad. Anton hade gärna velat att en av 

utbildningarna han har gått hade kommit tidigare men är ändå nöjd då utbildningen 

han nu ska gå visade sig mer omfattande än han trodde.  

Vad gäller om de erbjudits karriärmöjligheter går svaren isär. Johan upplever att 

företaget gett möjlighet att bygga på kunskap och uppmuntrat honom att testa på och 

utvecklas inom andra delar av organisationen. Anton däremot menar att du själv får 

söka upp karriärmöjligheterna. Han menar dock att företagets policy är att nya tjänster 

ska ut i platsbilagor men att det har hänt att någon istället ringt och tipsat. 

”Jag skulle säga att möjligheterna finns där men det är inte bara att välja och vraka.” 

(Anton) 

På frågan om deras arbetsgivare ger dem nya utmaningar är de båda överens om att 

så är fallet. Anton menar att ett bevis för detta är att han bara får mer och mer att göra 

och Johan antyder att i de fall han inte erbjuds nya utmaningar söker han själv upp 

dem. 

När vi frågar om arbetsgivaren jobbar aktivt för att behålla dem är såväl Johan 

som Anton något tveksamma i sina svar. Johan kan inte ge några konkreta exempel 

och Anton antyder att det alltid är han själv som måste visa och kommunicera vad han 

vill. Dock inser han när han jämför med kompisar på andra företag att han nog har det 

lite bättre. 

När det gäller att behandla före detta traineer annorlunda svarar Anton att 

företaget tydligt har kommunicerat att det är väldigt viktigt att de före detta traineerna 

inte blir särbehandlade.  
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”Det får absolut inte skapa en bild av A- och B-lag”. (Anton) 

Inte heller Johan upplever att de blir behandlade på något annorlunda sätt jämfört med 

övriga anställda.  

När vi avslutningsvis frågar vad som varit viktigt för att de har stannat kvar svarar 

Johan att han fått utvecklingsmöjligheter samt att företaget uppmärksammar 

individen. Anton lyfter fram vikten av utvecklande och intressanta arbetsuppgifter 

samt att han har en god relation till chef och andra medarbetare.  

4.2 Tjänsteföretaget 
	  

Siri började på Tjänsteföretaget år 2008 och arbetar som konsult. Även Erik arbetar 

som konsult och blev anställd på företaget i slutet av år 2006.  

4.2.1 Individualism 
 
Under traineeprogrammet fanns ingen låst inriktning utan alla tilläts testa olika roller. 

Siri upplevde inte att innehållet var anpassat efter talangernas individuella mål och 

behov. Efter programmet har hennes inriktning blivit snävare och hon anser att mer 

hänsyn då tagits till individen. Det sker en dialog om vad hon vill göra och hur hon 

ska nå dit. 

”Om inte mina mål är tillgodosedda då går jag ju härifrån och det vill de ju inte”. 

(Siri) 

Erik menar att Tjänsteföretaget delvis anpassat arbetet efter hans individuella mål och 

behov. Han anser dock att detta inte behövts då han fixat de flesta av sina uppdrag 

själv. Enligt Erik är det ibland tydligt att kundrelationen kommer först och 

individanpassningen kan då bli lidande.  

Såväl Erik som Siri upplever att de har fria tyglar i sin arbetsroll. Erik upplever 

detta mycket beroende av att han som sagt har stor möjlighet att själv påverka vad han 

ska göra. Även Siri anser sig ha fria tyglar i sitt arbete men poängterar också att de 

arbetar mycket i team vilket innebär samarbete. Om Siri blir tilldelad ett delmål är det 

upp till henne att göra en realistisk plan över hur hon ska nå dit men den måste också 

godkännas. Siri menar att det inte är så att någon ”släpper dig helt utan återkoppling” 

och ber dig återkomma om två månader. 
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Båda påstår att de har möjligheten att arbeta hemifrån om så önskas och att 

arbetstiderna är relativt fria. Enligt Siri är kravet att hon ska vara tillgänglig under 

kontorstid och måste givetvis vara på plats vid möten eller då hon ska träffa kund. 

Ingen av dem upplever sig styrd av sin chef utan anser sig ha stor möjlighet att 

påverka sin arbetssituation.  

”Det är frihet under ansvar.” (Siri) 

Vad gäller möjligheten att påverka sina förmåner menar Erik att lönen delvis 

består av en rörlig del och att denna gör det möjligt att till viss del påverka sina 

förmåner. Jobbar du intensivt menar Erik att detta även märks i din lön. Siri anser att 

hon kan styra hur lönemodellen ser ut. Ofta är halva delen rörlig men om så önskas 

kan större del av lönen vara fast för att få mer säkerhet. Siri menar att hon till viss del 

haft olika roller sedan hon började på företaget. Det handlar dock snarare om olika 

roller i projekt, tjänsten i sig är densamma. Siri menar vidare att arbetsgivaren inte 

direkt uppmuntrar eller erbjuder henne att testa olika arbetsroller utan att det är mer 

upp till dig själv. Om Siri driver på om att förbättra sig inom ett visst område arbetar 

hon tillsammans med chefen för att hitta uppdrag som passar för det. Precis som Siri 

påpekar Erik att det oftast inte handlar om olika tjänster, utan roller, i projekt. Han 

poängterar dock att det i princip bara är att säga till vad du vill göra så kan du få 

hjälpa till med nästan vad som helst. Arbetsgivaren har aldrig varit tvungen att 

uppmuntra eller erbjuda Erik att testa olika roller då Erik oftast tar egna initiativ när 

han ser något.  

4.2.2 Prestationsinriktning 
 
Siri upplever att hon just nu inte har möjlighet att prestera på sin absoluta 

toppnivå då hon sitter mellan två uppdrag. Hon påpekar dock att det till stor del är 

upp till dig själv huruvida du har möjlighet att prestera på topp. Hon har alltid känt att 

hon kan prestera mer och det tror hon beror på att hon inte arbetar i det område hon 

helst vill utvecklas inom. Hon känner sig dock inte hämmad av något och skulle så 

vara fallet är det upp till henne att meddela det till sin chef. Siri ser dock möjligheten 

att framöver kunna prestera på topp inom företaget. Inte heller Erik anser att han för 

tillfället har möjligheten att prestera på sin toppnivå men menar att han har haft det i 

tidigare uppdrag. Han anser det lättast att kunna prestera på topp när han har ett 

officiellt projekt med vissa mål och ramar. Vidare menar Erik att Tjänsteföretaget på 
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sätt och vis gett honom möjlighet att göra det han är bäst på genom att utse honom till 

en talang inom ett visst område. På så sätt har Erik fått en egen mentor och viss förtur 

till passande projekt.  

Siri anser sin chefs viktigaste egenskaper vara att denne är lyhörd, engagerad, 

intresserad och proaktiv. Hon ser relationen till chefen som personlig och avslappnad 

och det sker många dialoger dem emellan, bland annat för att det finns en 

ömsesidighet i prestation som ger utslag i bådas löner. Utöver chefen har Siri även en 

mentor som för hennes talan internt och som hon dessutom kan gå till om hon 

upplever något problem med sin chef. De egenskaper som Erik värdesätter mest hos 

sin chef är att chefen bryr sig om honom, coachar, är öppen och att de kan prata om 

allt. Erik beskriver relationen som väldigt nära och han känner att chefen verkligen 

bryr sig om Eriks bästa och vill att han ska utvecklas. 

Vad gäller möjligheten att gå utbildningar har såväl Siri som Erik genomgått 

företagets samtliga internutbildningar redan under traineeprogrammet. När det 

kommer till externa utbildningar uttrycker Siri att detta är svårare att få men hon tror 

att det går att få subventionerat på den rörliga delen av lönen. Erik nämner dock att 

det i samtligas teambudget finns inlagt möjligheten att få gå en extern kurs per år. Han 

anser att så länge du är framåt och trycker på själv kan du få gå det mesta. 

Vidare tycker Erik att företaget erbjudit karriärmöjligheter genom att låta honom 

byta internt mellan olika kompetensområden och prova på andra typer av uppdrag. 

Erik har dessutom troligen en chefstjänst på gång inom en snar framtid. För tillfället 

upplever inte Erik att hans arbetsgivare ger honom nya utmaningar men detta beror 

nog på att även han för tillfället sitter mellan två uppdrag. Han menar dock att det 

delvis är upp till dig själv att vara tillräckligt framåt och själv söka utmaningar. Siri 

anser att hon får utmaningar av sin arbetsgivare men även hon påpekar att det annars 

är ditt eget ansvar att söka upp dem.  

”Om någon är timid och tyst och inte vågar visa vad han kan så kommer det nog 

också speglas i vad han får för uppdrag.” (Erik) 

På frågan om de upplever att arbetsgivaren arbetar aktivt för att behålla dem 

svarar Siri att de gett henne god löneutveckling, skapat en trivsam miljö och att de 

anställda har en god sammanhållning. Hon menar även att de före detta traineerna har 
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högt anseende inom företaget. De får mer uppmärksamhet både lönemässigt och 

rollmässigt än andra anställda i samma ålder. Tjänsteföretaget har enligt Erik stort 

fokus på talangernas perspektiv. Han anser dock att det finns saker som företaget 

borde förbättra när det kommer till att behandla före detta traineer annorlunda i 

jämförelse med övriga anställda. Erik tycker det finns en risk att det blir för lite 

uppmärksamhet på dem när traineeprogrammet är slut. 

Erik lyfter fram att arbetsgivaren låtit traineerna, i slutet av programmet, själva vara 

med och uttala sig om vad de anser viktigt för att de ska stanna kvar. De tog då 

exempelvis upp bra lön, fortsatt utvecklande uppdrag samt möjlighet till en klar roll i 

organisationen. Han tycker även om att han kan få igenom sina önskemål eftersom 

företaget enligt honom inte färgas av politik i form av makt och regleringar. Siri 

menar att en anledning till att hon stannat kvar är att det inte finns några direkta krav 

på henne samt att hennes utveckling blir väldigt anpassad efter henne själv. Det Erik 

ser som relevant för att han stannat inom företaget är att inget hämmar honom, att han 

har getts en bra utveckling i lön och roller samt att han tycker om företagets 

värderingar och öppna miljö.  

4.3 Kemiföretaget 
	  

Per blev anställd på Kemiföretaget år 2008 och arbetar med marknadsanalyser. Olle 

började även han 2008 och arbetar för tillfället som controller. Ulf är idag 

controllerchef och började på Kemiföretaget 2007. 

4.3.1 Individualism 
 
När vi diskuterar huruvida arbetsgivaren anpassar arbetet efter talangernas 

individuella mål och behov framkommer av samtliga att så inte riktigt är fallet. De 

menar att rollerna i sig inte är anpassade men att det går att söka sig till en ny roll om 

man vill lära sig mer inom ett annat område.  

”Jag kan ju inte driva en agenda för att enbart jag ska utvecklas.” (Olle) 

Olle upplever sig ha väldigt fria tyglar i sin arbetsroll men han tror inte att detta 

beror på vilken roll man har utan snarare vilken chef man har. Per upplever viss 

styrning men känner sig i stort ganska fri. Ulf däremot säger att man på denna punkt 
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märker att detta är ett industriföretag eftersom det finns en hel del fördefinierade 

ramverk.  

”Det är inte ett entreprenörsföretag där man bara, här, kör som du vill!” (Ulf) 

Vad gäller möjligheten att arbeta hemifrån upplever samtliga att det är ganska fritt 

men Per säger att det inte är någon uttalad policy att du kan arbeta hemifrån. Han 

menar att om han skulle vilja jobba hemifrån en eller två dagar skulle det nog vara 

tillåtet men han kan inte befinna sig borta från kontoret hur mycket som helst. Ulf 

reser tre dagar i veckan och önskar snarare att han hade mer tid på kontoret men kan 

jobba hemifrån om han skulle vilja. Olle säger att det finns formell flextid och menar 

att han i praktiken kan komma och gå som han vill så länge han levererar. Dock 

poängterar han även att han i praktiken inte utnyttjar att exempelvis gå hem tidigt då 

de förväntas att han ska arbeta mycket, ha höga ambitioner och vara hungrig. 

”Att köpa till extra semester och den typen av grejer är inte ens en fråga som kommer 

upp. Gå vid 16-tiden är liksom inte heller aktuellt.” (Olle) 

Ingen känner sig speciellt styrd av sin chef. Ulf menar att det snarare handlar om stöd 

än styrning och Per poängterar att det inte finns någon detaljstyrning. Olle utrycker att 

hans chef bara förväntar sig att han ska lösa uppgifterna och sen ge en summering.  

När vi diskuterar möjligheten att påverka sina förmåner är samtliga lite tveksamma 

och svaren skiljer sig en del. Ulf menar att han vid vissa tillfällen har försökt påverka 

men att det är svårt då mycket är centralt avtalat. Olle menar att det går att påverka 

vissa saker som att exempelvis ”köpa” sig mer semester och Per nämner att det finns 

en lista där det går att göra några olika val. 

Ulf upplever att Kemiföretaget generellt sätt inte uppmuntrat och erbjudit honom att 

testa olika roller.  

”Man är nog lite rädd att förlora talanger ut i resten av organisationen.” (Ulf) 

Ulf menar dock att när det gäller att bredda sig inom sitt område uppmuntras det till 

att testa olika roller. Olle håller med och menar att det framför allt är högt uppsatta 

personer inom deras område utomlands som är negativa till att låta dem testa nya 

roller i ett annat område. Per påpekar att det är uttalat att man ska prova olika roller 

under själva traineeprogrammet.  
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4.3.2 Prestationsinriktning 
 
Vad gäller möjligheten att prestera på sin absoluta toppnivå är Olle och Ulfs 

generella svar ”nej”. Olle anser att han ännu inte hittat ”sin grej” och därför inte 

levererar på max. Ulf menar att han vet vart han vill för att kunna göra det han är bäst 

på men att han just nu arbetar på att förbättra sina svagheter. Per upplever dock att 

han just nu gör det han är bäst på. Samtliga är av uppfattningen att Kemiföretaget 

stöttar dem. 

När vi diskuterar relationen till chefen upplever samtliga att de har en mycket bra 

relation till sin chef. Per menar att relationen är öppen och att chefen är väldigt mån 

om sin grupp. Ulf och Olle pratar om sin respektive chef som kunnig och att det finns 

en bra dialog. Olle lyfter fram egenskaper som lyhörd, sympatisk och sund. Ulf 

beskriver relationen som ”professionell coachning”. 

Det råder inget tvivel om att de getts möjlighet att gå några utbildningar. Enligt 

samtliga har de gått massor av internutbildningar, alla genomgår även en 

certifieringsutbildning under traineeprogrammet och längre fram i karriären finns 

även möjlighet att gå en utbildning i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm.  

”Jag skulle inte vilja gå en kurs till!” (Olle) 

Dock menar Olle att det skulle vara svårt att få gå en utbildning som han själv föreslår 

och menar att detta beror på att det är väldigt styrt. Alla ska gå samma och detta är 

något som Olle upplever som lite negativt. 

Samtliga av de intervjuade på Kemiföretaget upplever att det finns karriärmöjligheter 

inom företaget. Ulf upplever definitivt att han erbjudits karriärmöjligheter och ser 

det som en anledning till att han stannat kvar. Olle tycker att det finns alla 

karriärmöjligheter man kan tänka sig. Per nämner att det är mycket upp till dig att 

söka men även en hel del upp till din chef om du erbjuds möjligheter. 

”Min chef kan säga att: Jag tycker verkligen att du ska söka den här rollen.” (Per) 

På frågan om deras arbetsgivare ger dem nya utmaningar nämner exempelvis Olle 

att det var utmanande att under traineeprogrammet få byta roll var tredje månad och 

ändå hinna göra ett avtryck. Olle fick även tidigt rollen i en ledningsgrupp och detta är 
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något som han upplever mycket utmanande. Per nämner att det är utmanande att 

arbetsgivaren låter dem gå certifieringsutbildningen samtidigt som de jobbar. 

När vi frågar om arbetsgivaren arbetar aktivt för att behålla dem svarar Ulf att han 

tror att Kemiföretaget snarare arbetar med att utveckla individen än att förhindra att 

andra rekryterar en. Olle hoppas att hans arbetsgivare är medvetna om att han får 

erbjudanden utifrån och att ett annat jobb bara skulle vara ett samtal bort. Det faktum 

att Olle fått bra lön och har personer som tror på honom har gjort att han stannat kvar. 

Per tror att Kemiföretaget arbetar aktivt för att behålla traineerna då de investerat 

mycket i dem men han kan inte ge något konkret exempel. 

Vad gäller att behandla traineer annorlunda jämfört med andra anställda får vi lite 

skilda svar från de olika intervjupersonerna. Ulf menar att de som är eller varit 

traineer definitivt behandlas mer som talanger än övriga anställda. 

”Det är lite som om du får räkmacka in i talangpoolen om du går traineeprogrammet.” 

(Ulf) 

Per delar inte alls denna åsikt och menar att det inte finns någon direkt särbehandling 

och lyfter fram vikten av att ha en ödmjuk inställning. Olle håller till viss del med 

båda de andra och säger att han tror att de höga cheferna är medvetna om att det finns 

en avundsjuka om man ger vissa för mycket ”gräddfil”. Samtidigt tror han att 

traineeprogrammet ger dig vissa fördelar gentemot övriga då man får verktygen som 

behövs för att snabbt kunna ta intressanta roller.  

”Det är som ett smörgåsbord, plocka på dig vad du vill ha liksom, men du tävlar på 

samma villkor som alla andra.” (Olle) 

När vi avslutningsvis diskuterar vad som varit viktigt för att de stannat kvar och om 

det finns något de vill tillägga får vi en del intressanta svar. Per menar att 

karriärmöjligheter är det absolut viktigaste. Ulf ser ett problem i att det inte finns ett 

enhetligt sätt att hantera talang på inom företaget och detta resulterar i att talanger 

behandlas olika. Vidare lyfter Ulf fram att mentorer är en viktig del för att komma 

vidare i karriären samt att deras feedback och coachning är till stor hjälp. Olle talar 

om politik som det sämsta med företaget och något som han tror är största risken för 

att någon ska sluta. Ulf nämner även han att industrin många gånger är väldigt 

politisk, det vill säga påverkad av makt och regleringar, jämfört med exempelvis 
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konsultbranschen. Olle menar vidare att Kemiföretaget har goda förutsättningar för att 

hitta och behålla dagens talanger men de måste enligt honom passa sig för att gå bort 

sig i byråkrati. 

”Man glömmer bort lite grann vad organisationen behöver, hur individen kan 

utvecklas, till fördel för att göra det politiskt korrekt och inte sticka ut hakan för 

mycket.” (Olle) 
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5. ANALYS 
____________________________________________________________________________________________	  

I följande kapitel kopplas teori och empiri samman. Fokus kommer att ligga på hur 

väl arbetet med att behålla talanger inom de tre företagen stämmer överens med den 

teoretiska modellen. 

_____________________________________________________________________________________________	  

I slutet av det teoretiska avsnittet beskrevs en teoretisk modell som behandlar hur 

företag kan arbeta för att behålla talangfulla medarbetare. I jämförelsen med vårt 

empiriska material kan vi inledningsvis konstatera att många av de aspekter som tas 

upp i teorin framkommer under intervjuerna. Det är dock tydligt att vissa 

karaktärsdrag hos talangerna och vissa aktiviteter från arbetsgivarnas sida syns 

tydligare än andra och varierar mellan branscherna.  

5.1 Individualist? 
	  

Generellt ser vi att samtliga upplever att de har stor frihet vad gäller på vilket sätt de 

arbetar för att uppnå sina mål. Många av de intervjuade påpekar att de inte är 

detaljstyrda av vare sig chef eller ledning. På denna punkt verkar således företagen ha 

tänkt till och skapat ett arbetssätt som attraherar talangerna. Däremot ser vi att det är 

något mer styrt i Verkstads- och Kemiföretaget i form av interna processer och olika 

regleringar. Trots att samtliga anser sig fria är det ingen som ger uttryck för att ha 

fullkomligt fria tyglar på så sätt att de själva, utan direkt återkoppling, får en uppgift 

som sedan ska vara klar inom en viss tid. Den relativt extrema friheten som beskrivs i 

teorin finns det således inga exempel på i de intervjuade företagen.  

De intervjuade upplever sig alla vara relativt fria vad gäller arbetstider och 

möjligheten att arbeta hemifrån. Det är ingen som ”klockar” dem så länge de gör sitt 

jobb men enligt Johan och Anton på Verkstadsföretaget måste det finnas ett starkt 

skäl för att jobba hemifrån. Att gå tidigt eller arbeta hemifrån är dock inget som 

verkar utnyttjas i någon större utsträckning. Det nämns att de före detta traineerna 

förväntas arbeta mycket hårt och detta kan tänkas bero på att samtliga är i 

startgroparna av sin karriär, de är hungriga och karriärsugna. Det kan tyckas lite 

märkligt att de intervjuade inte anser detta speciellt viktigt då det framkommer som en 

viktig del i teorin. Vi kan tänka oss att de intervjuade anser det förmånligt att kunna 
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arbeta hemifrån, kanske med tanke på att familjesituationen kan förändras framöver, 

men att det inte är något de prioriterar så här i början av sin karriär. Vi ser att detta 

kan kopplas till det faktum att talanger gärna vill vara bäst och prestera på topp.  

Vad gäller flexibilitet och individanpassning är den generella uppfattningen att 

arbetsgivaren på lång sikt är anpassningsbar och vill hjälpa den anställda att hitta det 

som passar denne. Dock är det få som upplever att deras arbetsgivare, så som det 

beskrivs i teorin, anpassar rollen efter personen. Snarare handlar det om att byta roll 

om den inte passar. Siri och Erik på Tjänsteföretaget upplever något mer 

individanpassning då arbetet kretsar kring kunduppdrag. Här finns inte en lika 

detaljerad arbetsbeskrivning utan de anställda tilldelas eller väljer olika uppdrag. På 

Tjänsteföretaget blir det på sätt och vis individen som formar arbetsrollen vilket teorin 

beskriver som positivt för att behålla talanger. Inom Kemi- och Verkstadsföretaget 

arbetar de snarare på det sätt som teorin beskriver som mest förekommande, och även 

sämre, för att behålla talang. De söker en person som kvalificerar sig för 

arbetsuppgifterna snarare än att anpassa arbetsuppgifterna efter den anställde.  

Teorin tar upp vikten av att organisationen i sig är tillräckligt flexibel för det ska vara 

möjligt att kunna individanpassa efter behov. Dock nämns det att detta kan vara svårt 

och kräva mycket arbete från organisationens sida. Vi har sett exempel på detta 

framför allt inom Kemi- och Verkstadsföretaget som vi får intrycket av har vissa 

svårigheter att få organisationen tillräckligt flexibel. Flera av de intervjuade, 

exempelvis Ulf och Olle på Kemiföretaget samt Anton på Verkstadsföretaget, menar 

att detta kan bero på att de arbetar på gamla industriföretag som är beroende av 

interna processer och politik i form av makt och regleringar. Olle på Kemiföretaget 

tror att den politiska styrningen kan vara en av de största riskerna för uppsägning 

inom företaget. Då såväl Olle som Ulf talar om politik med en negativ klang i rösten, 

samt att Erik på Tjänsteföretaget ser avsaknaden av politik som något positivt, anser 

vi att detta är något som Verkstads- och Kemiföretaget borde arbeta med för att 

minska. Värt att poängtera är dock att dessa personer än så länge stannat kvar inom 

företagen. Vi kan endast spekulera i detta men en tanke är att flexibilitet och 

individanpassning kanske inte är lika aktuellt i industriföretag? Teorin bygger mycket 

på dagens fokusering på kunskaps- och tjänstesamhället i västvärlden och inriktar sig 

inte direkt på industriföretag. Kanske är det omöjligt att få industriföretag så flexibla 
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som teorin menar att talanger önskar att de ska vara? Med hänsyn till detta finns 

kanske risken att det är svårare att behålla talanger inom dessa branscher?  

Vad gäller möjligheten att individuellt påverka sina förmåner, som lyfts fram som 

viktigt i teorin, framkommer att detta inte finns i någon större utsträckning i de 

intervjuade företagen. Bland annat nämner Ulf på Kemiföretaget och Anton på 

Verkstadsföretaget att de har försökt förhandla om sina förmåner men inte fått något 

gehör från sin respektive arbetsgivare. Frågan man kan ställa sig här är vad detta beror 

på. Kan det kopplas till det faktum att företagen inte vill att talangerna ska sticka ut 

genom att ge dem förmåner som andra inte har? Då vissa försökt individanpassa sina 

förmåner är vår reflektion att det är önskvärt från talangernas sida, precis som teorin 

beskriver. Därför är detta enligt oss något som arbetsgivarna bör se över. Ett steg i rätt 

riktning kan vara den lista med förmåner som Per på Kemiföretaget beskriver. Listan 

framställs mycket lik den som beskrivs i teorin, där det finns ett antal alternativa 

förmåner som de anställda kan välja från. En tänkbar anledning till att de intervjuade 

ännu inte lyckats påverka sina förmåner kan vara att de fortfarande är relativt nya på 

företaget och kanske ökar dessa möjligheter med tiden? Men om detta är viktigt för att 

talangerna ska stanna kvar bör företagen överväga att ge denna möjlighet även tidigt i 

karriären.  

När vi tittar på de intervjuades möjligheter att testa nya roller konstaterar vi att dessa 

möjligheter finns i de allra flesta fall. I teorin tas det upp att arbetsgivaren bör erbjuda 

denna möjlighet och vi kan se exempel på detta inom Verkstadsföretaget där Johan 

nämner att det finns ett internt utbytesprogram i syfte att testa olika roller. Den 

uppfattning vi får utifrån intervjuerna på de två andra företagen är att möjligheterna 

finns där men att det snarare är talangerna själva som söker upp dem. Inom 

Kemiföretaget nämner dessutom Ulf att det finns en rädsla för att förlora talangerna 

till ett annat område. Denna rädsla tas upp som något negativt i teorin och kan 

resultera i att talangerna blir omotiverade och företaget kan därmed förlora en viktig 

konkurrensfördel. Vi anser därför att detta är något som Kemiföretaget bör 

uppmärksamma för att framöver minska risken att förlora talanger.  

5.2 Prestationsinriktad? 
 

När vi talar med intervjupersonerna om karriärmöjligheter är det tydligt att samtliga 
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ser möjligheten att göra karriär inom företaget. Vi uppfattar att detta är något de anser 

som viktigt och precis som med möjligheten att testa olika roller söker talangerna 

själva upp karriärmöjligheterna om de inte aktivt erbjuds dem. De flesta verkar säkra 

på vart de vill och har en tro på att deras arbetsgivare i alla fall framöver kommer att 

erbjuda dessa karriärvägar. Några har karriärmöjligheter inom en snar framtid och har 

sin väg relativt utstakad. Andra verkar positiva inför framtiden och spända på vad det 

framöver kommer att finnas för karriärmöjligheter. På den här punkten kan vi således 

konstatera att företaget arbetat aktivt för att behålla talang. Då vi i teorin finner brist 

på karriärmöjligheter som en av största anledningarna till att högpresterande personer 

säger upp sig kan det antas att detta har haft stor betydelse för att intervjupersonerna 

stannat kvar. 

En anledning till att personerna ser karriärmöjligheter och är positiva inför framtiden 

kan kopplas till den goda chefsrelationen. Detta mot bakgrund av att det inom alla tre 

företagen sker dialoger mellan chef och medarbetare och de upplever att cheferna tror 

på dem samt aktivt vägleder talangerna. Den känsla vi får är att alla trivs med sin chef 

och ser relationen som mycket viktig. I teorin beskrivs vikten av att chefen inspirerar 

och utmanar sina talanger och detta tycker vi att våra intervjupersoner ger en tydlig 

bild av. Exempel på detta är att talangerna beskriver cheferna som lyhörda, 

coachande, någon som vågar släppa dem fria samt hjälper dem att utvecklas. I teorin 

nämns att de mest attraktiva arbetsplatserna är de som lyckas skapa förtroende mellan 

chef och medarbetare. Vi ser att detta förtroende finns hos samtliga intervjupersoner 

och att detta således kan vara en avgörande faktor till att samtliga har stannat kvar.  

Något som framkommer tydligt under våra intervjuer, som vi inte hade med i vår 

modell, är mentorskap och coachning. Erik på Tjänsteföretaget tilldelades en mentor i 

samband med att han utsågs till talang inom ett område. Siri nämner att hon har en 

mentor som för hennes talan internt och som hon kan gå till om hon skulle få problem 

med sin chef. På Kemiföretaget nämner Ulf att det finns mentorer som bland annat 

hjälper talangerna att komma vidare i karriären. Vi kan tänka oss att detta är viktigt 

både rent praktiskt, att någon pratar för dem och hjälper dem att planera, men också 

det faktum att mentorerna tror på dem skapar ett självförtroende hos talangen. Vi 

upplever mentorer och coachning som något mycket viktigt för våra intervjupersoner 

varför det skulle ha haft en större roll i teorin och funnits med i vår modell.  
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Utbildningar verkar det inte finnas någon brist på inom företagen vi intervjuade. Detta 

beror delvis på att de intervjuade genomgått en mängd utbildningar under sina 

traineeprogram. Ingen efterfrågar fler utbildningar varför vi på denna punkt kan 

konstatera att arbetsgivarna gjort ett bra jobb. Även om talangerna generellt inte 

erbjuds några specifika utbildningar efter avslutat program kan de genom att visa 

intresse för en utbildning få denna möjlighet av sin arbetsgivare. 

I teorin beskrivs möjligheten att prestera på topp och arbeta med det som man är bäst 

på som något centralt för att talangen ska välja att stanna kvar inom företaget. Under 

intervjuerna framkommer dock att så inte riktigt är fallet. Det är endast Per på 

Kemiföretaget som anser sig prestera på topp och för tillfället gör det han är bäst på. 

Övriga tror ännu inte att de hittat eller nått den position där de presterar på topp. Har 

detta således inte så stor betydelse som teorin ger uttryck för? Eller kan det möjligen 

vara så att vi i jantelagens Sverige inte vågar säga att vi är bäst på det vi gör?  

Viljan att prestera på topp finns men på framför allt Verkstadsföretaget poängterar 

samtliga att det är väldigt viktigt att talangerna inte behandlas annorlunda jämfört med 

övriga anställda. Anton menar att det är tydligt kommunicerat att det inte får blir ett 

A- och B-lag. På Tjänsteföretaget påpekar Siri att talangerna får mer uppmärksamhet 

och att detta syns vad gäller såväl roller som lön. Här ser vi tydligt att det finns 

skillnader i hur arbetsgivarna på framför allt Verkstads- och Tjänsteföretaget 

uppmärksammar talangerna och tillåter dem att sticka ut. En tanke är att detta kan 

speglas av att Verkstadsföretaget är ett gammalt svenskt industriföretag där tankar och 

synsätt rimligen är djupt rotade i svenska värderingar där många gånger ingen ska 

vara bättre än någon annan.  

På ett mer övergripande plan kan det konstateras att intervjuföretagen i olika grad 

arbetar med att behålla talanger på det sätt som teorin beskiver. De tydligaste 

kopplingarna till teorin finner vi inom Tjänsteföretaget och detta tror vi till stor del 

beror på att företaget i relation till de andra är ungt samt att intervjupersonerna i sig är 

företagets ”produkt”. Det faller sig på så sätt naturligt att dessa branscher satsar mer 

resurser på individen jämfört med exempelvis industriföretag som sannolikt lägger 

mycket pengar på produkt- och processutveckling. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
_____________________________________________________________________________________________	  

Vi kommer i detta avsnitt att dra slutsatser relaterade till vår teoretiska bakgrund och 

det empiriska resultatet. Avslutningsvis följer en diskussion kring förslag på framtida 

forskning inom detta område. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur före detta traineer, vid tre svenska 

företag, upplever att deras arbetsgivare arbetar för att behålla dem inom företaget. 

Som framkom i analysen kan vi konstatera att det finns exempel på att företagen 

arbetar med många av de aktiviteter som tas upp i den teoretiska modellen.  

Några av de aspekter som de intervjuade upplever att deras arbetsgivare arbetar 

mycket med är att skapa karriärmöjligheter inom företaget, erbjuda utbildningar samt 

se till att talangen har en passande chef. Att ha möjlighet att arbeta hemifrån är något 

som samtliga arbetsgivare erbjuder våra intervjupersoner även om det på 

Verkstadsföretaget är något striktare jämfört med övriga företag. Vad gäller 

möjligheten att testa olika roller samt anpassa arbetet efter individen ser vi bevis för 

detta på såväl Tjänste- som Verkstadsföretaget medan Kemiföretaget upplevs något 

rädda för att förlora talanger till andra delar av företaget. Något som arbetsgivarna 

enligt de intervjuade inte arbetar lika tydligt med är frihet i arbetet. Ingen upplever sig 

detaljstyrd men ingen är heller så fri som teorin beskriver är viktigt för att behålla 

talang. Det intervjupersonerna upplever att deras arbetsgivare fokuserar mindre på är 

att ge dem chans att själva vara med och påverka sina förmåner samt erbjuda dem 

möjlighet att prestera på topp. Mentorskap och coachning hade inte speciellt stor del i 

teorin men är uppenbart något som våra intervjupersoner värdesätter högt. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de intervjuade företagen, med hänsyn till de 

aktiviteter vi tar upp i modellen, aktivt arbetar för att behålla sina talanger inom 

företaget. Dock sker inte detta arbete fullt ut på det sätt som beskrivs i teorin och vi 

kan se tecken på att företagen i viss mån använder ”hemmasnickrade system” som 

beskrivs som vanliga i uppsatsens inledning. Bland annat upplever Ulf på 

Kemiföretaget att företaget inte har ett gemensamt sätt för att hantera talang utan att 

talangerna behandlas olika inom olika delar av företaget. Ett andra exempel är att Siri 

och Erik har olika uppfattningar vad gäller möjligheten att få gå utbildningar. Erik var 
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medveten om att det i samtliga teambudgetar finns möjlighet att gå en extern 

utbildning per år medan Siri var av uppfattningen att det generellt var svårt att få gå 

externa utbildningar över huvudtaget.  

Vi ser även en hel del skillnader mellan de olika branschernas arbetssätt. Generellt 

verkar Tjänsteföretaget fokusera mer på individen och vi ser fler paralleller till teorin 

här jämfört med de övriga två företagen. Exempelvis fick de själva ge uttryck för vad 

de ansåg viktigt för att de skulle stanna kvar efter avslutat traineeprogram. Vi vet inte 

om denna form av feedback även finns hos de andra företagen men ingen av dessa 

intervjupersoner har nämnt något om detta. Dock upplever vi utifrån intervjuerna att 

samtliga, i olika hög grad, har åsikter och tankar som är av värde för arbetsgivarna i 

deras arbete med att behålla talanger. Vi vill därför lyfta fram vikten av att företagen 

uppmuntrar till denna återkoppling. Dessutom får denna feedback enligt oss gärna ske 

i grupp då vi tror att detta resulterar i att personer vågar lyfta fram förbättringsförslag 

i högre grad jämfört med om feedbacken förväntas ske individuellt på eget initiativ.  

På Kemiföretaget verkar den största risken för att förlora talanger vara att det istället 

för individanpassning läggs för mycket fokus på politik i form makt och regleringar. 

Att företaget har ett stort fokus på makt och regleringar kan tänkas härledas till att de 

för x antal år sedan slogs samman med ett annat europeiskt bolag. Vår uppfattning är 

att detta lands företagskultur i jämförelse med den svenska är mer präglad av makt 

och regleringar och att detta har påverkat anställda i Sverige. Med anledning av detta 

anser vi att företaget bör försöka minska fokuset på makt och regleringar då detta 

skulle kunna leda till att de lyckas behålla fler talanger framöver.  

Det är även värt att poängtera att traineeprogrammet i sig, med det kontaktnät det 

skapar, kan vara en bidragande orsak till att talanger stannar inom företag som 

erbjuder traineeprogram. Genom det kontaktnät de får av traineeprogrammets korta 

perioder inom olika delar av företagen finns det kanske potential att enklare göra 

karriär här i jämförelse med om de haft en vanlig anställning. Då karriärvägar är något 

som framställs som viktigt kan således traineeprogram i sig vara en effektiv satsning 

för att behålla talang inom företaget. Vi upplever att många tror att traineeprogram är 

något häftigt och mycket speciellt. Vår uppfattning efter denna studie är att den bilden 

nog är lite glorifierad. Visst har vi sett vissa exempel på att de före detta traineerna 

behandlas mer som talanger jämfört med andra. Till stor del är dock vår upplevelse att 
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de som har gått traineeprogram inte i någon större omfattning behandlas annorlunda 

jämfört med övriga anställda. De förväntas snarare arbeta hårt och visa att de är 

karriärinriktade. 

En intressant iakttagelse är att de aspekter där vi inte ser några tydliga kopplingar till 

teorin, i form av möjligheten att kunna prestera på topp samt att kunna påverka sina 

förmåner, relaterar till att på något sätt framställa någon bättre eller låta någon sticka 

ut. Litteraturen kring Talent Management är till stor del amerikansk och speglas 

många gånger av amerikansk kultur där det till skillnad från jantelagens Sverige inte 

är lika tabu att sticka ut eller anse sig lite bättre jämfört med andra. Kanske är dessa 

aspekter inte lika viktiga för att svenska talanger ska stanna kvar inom ett företag? 

Kan det snarare vara andra aspekter som är viktiga för oss svenskar? Exempelvis 

nämner flera av de intervjuade att de värdesätter sina mentorer. Detta kan vara ett 

tecken på att de hellre vill få hjälp och stöd jämfört med att bli uppmärksammade som 

en talang som är lite bättre än alla andra. Kanske vill svenska talanger hellre få en 

klapp på axeln och inte slå sig själva på bröstet som bevis för att de är lite bättre än 

alla andra? Sverige är ju trots allt ”Landet lagom”.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Något som kan vara intressant att studera närmare är hur könsfördelningen ser ut på 

traineeprogram. Det kan vara en slump att vi fick intervjua sex män och en kvinna 

men det skulle också kunna vara ett tecken på att företag i högre grad satsar på 

manliga talanger. Vi kan fråga oss vad detta i så fall beror på? Sitter talang i könet 

eller vill företagen inte satsa på kvinnor på grund av att de med största sannolikhet 

kommer att vara borta mer från jobbet i samband med att de får barn? 

 

En ytterligare intressant aspekt för någon som vill studera detta ämne närmare vore att 

göra en vidareutveckling av vår studie och använda våra resultat för att utifrån dem 

göra en enkät. Enkäten skulle då kunna skickas ut till samtliga före detta traineer vid 

de företag vi studerat för att på så sätt ta reda på om våra resultat även gäller för 

dessa. Genom att skicka ut enkäten till andra svenska företag med traineeprogram 

skulle våra resultat även kunna testas på en bredare målgrupp. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide 
	  

1. Intervjun inleds med en kort presentation av uppsatsförfattarna och uppsatsens 

syfte. 

 

2. Är det okej med dig att vi spelar in intervjun? Det skulle verkligen underlätta för 

oss! 

 

3. Tillägg också att företaget och personen kommer att vara anonyma och benämnas 

endast som exempelvis ”Pelle” på ”Verkstadsföretaget”. 

 

4. Vidare ställs några kortare frågor för att få bakgrundsinformation (Namn, position 

samt när intervjupersonen avslutade sitt traineeprogram)  

 

Traineeprogrammet 
-‐ Hur kom det sig att du sökte till ett traineeprogram?  

 

-‐ Någon speciell anledning till att du sökte just till detta företag? 

 

Allmänt om att behålla talanger 
-‐ Vad var det som fick dig att stanna kvar här efter att du avslutat ditt 

traineeprogram? (lyssna efter starka betoningar, specifika ord och ställ eventuella 

följdfrågor på detta) 

 

-‐ Har företaget gjort något specifikt för att behålla dig som varit trainee inom 

företaget? (sök konkreta exempel) 

 

-‐ Anser du att företaget har satsat på dig? (vad konkret?) 

-‐ Kan du se någon skillnad om du jämför med andra anställda? 

 

”Individualist” 
-‐ Har din arbetsgivare anpassat ditt arbete efter dina individuella mål och behov? 
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-‐  På vilket sätt? 

 

Fria tyglar 
-‐ Anser du att du har frihet i din arbetsroll och i så fall på vilket sätt? Kan du ge 

något konkret exempel på detta? 

 

-‐ Kan du välja att arbeta hemifrån om du önskar? 

 

-‐ Vid projekt eller mål som du arbetar under, hur stor frihet har du i ditt arbete 

att uppnå dessa mål?  

 

-‐ Hur styrd är du av din arbetsgivare/chef vad gäller hur arbetet ska utföras? 

 

Förmåner 
-‐ Vad gäller de förmåner du har, har din arbetsgivare gett dig möjlighet att vara 

med och påverka vilka förmåner du ska ha?  

 

Olika roller 
-‐ Har du haft flera olika roller/positioner sedan du började här? 

-‐ Vad har de varit för olika positioner?  

 

-‐ Har din arbetsgivare uppmuntrat eller erbjudit dig att testa olika arbetsroller?  

 

”Prestationsinriktad ” 

Prestera på topp 

-‐ Upplever du att du har möjligheten att prestera på din absoluta toppnivå? Eller 

känner du dig hämmad av någonting? I så fall, vad?  

 

-‐ På vilket sätt har din arbetsgivare gett dig möjligheten att prestera på topp?  

 

-‐ Anser du att du just nu arbetar med det du anser dig vara bäst på? Varför eller 
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varför inte? 
Chefsrelationer 

-‐ Kan du ge en kort beskrivning av relationen mellan dig och din chef. 

 

-‐ Beskriv några viktiga egenskaper du tycker att din chef har. 

 

Utbildningar och karriärmöjligheter 
-‐ Har din arbetsgivare gett dig möjligheten att gå några utbildningar? Vad var 

detta för typ av utbildning? 

 

-‐ Har ditt företag erbjudit dig karriärmöjligheter? I så fall, på vilket sätt? 

 

-‐ Anser du att din arbetsgivare ger dig nya utmaningar? Kan du ge några konkreta 

exempel? 

 

Avslutande kontrollfrågor 
-‐ Det pratas ofta om att det finn ett ”war for talent”. Upplever du att din arbetsgivare 

aktivt arbetar för att du ska stanna kvar och inte lockas av någon annan 

arbetsgivare? 

 

-‐ Upplever du att ditt företag behandlar er som varit traineer, på ett annorlunda 

sätt jämfört med övriga anställda?  

 
-‐ Avslutningsvis vill vi fråga om det är något du vill tillägga eller klargöra? Om du 

har några frågor?  

 

-‐ Finns det något annat som du upplever relevant i sammanhanget som vi inte har 

tagit upp? Någonting företaget gjort som har fått dig att stanna kvar? 

 

Stort tack för att vi fick möjligheten att få komma hit och göra 

intervjun! 
	  


