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Sammanfattning
Bakgrund
Den svenska arbetsmarknaden genomgår en förändring som pågått under en längre tid. Synen
på en anställning har luckrats upp och guldklocksanställningen är och förblir allt mer ovanlig.
I dagens Sverige är det vanligaste sättet att avancera inom yrkeslivet att byta arbetsgivare.
Det är höga kostnader som är relaterade till att personal väljer att lämna organisationen och
det är således viktigt att behålla befintlig personal. Ett preventivt arbete för att minimera
risken att personal överväger att lämna företaget kan vara individanpassat utvecklingsarbete.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur attraktiva, enligt Randstad och Universum,
arbetsgivare inom en kunskapsintensiv miljö i Göteborgsregionen arbetar med
kompetensutveckling, professionell utveckling och karriärmöjligheter för att behålla personal.

Metod
Studien genomförs ur ett ledningsperspektiv med hjälp av en kvalitativ forskningsansats då
forskningsfrågan inte syftar till att mäta och jämföra olika resultat utan snarare handlar om
att undersöka hur företag arbetar med frågan. Insamling av empiri sker genom sex stycken
semistrukturerade intervjuer på olika företag. Valet av fallföretag har gjorts med hjälp av
vinnarlistan i “Randstad Award 2016” och Universums lista “Sveriges bästa arbetsgivare 2016”
vilket är sammanställningar av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare år 2016.

Slutsats
Studien visar att samtliga företag arbetar med individanpassad utveckling för medarbetaren.
Detta utvecklingsarbete sker genom justering av arbetsuppgifter, kompetensutveckling
genom kurser, seminarier och “workshops” där de i första hand nyttjar intern kunskap samt
mentorskap och tillgång till internt och externt nätverk.

Nyckelord
Individanpassad utveckling, utvecklingsmöjligheter, human resource management, employer
branding och talent management.
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Abstract
Background
In the last couple of years there has been an ongoing change in the Swedish labor market
where the view and the occurrence of long term employment is not as common as it once
was. The most common way of career development is through change of employer. The cost
of employee turnover can be avoided or reduced by keeping current employees and an
individually shaped development for the employee may result in the employee staying loyal
to the company.

Purpose
The purpose of this study is to investigate how attractive employers, based on Randstad and
Universum, within a knowledge based environment in the area of Gothenburg provides
competence development, professional development and career opportunities in order to
retain their employees.

Method
The study applies a qualitative research approach since the purpose of the study is to gain
understanding in how companies provide development and not to compare different
companies’ results to one another. The study is based on six semi-structured interviews held
at each of the six companies. The selection of companies is based on the lists “Randstad Award
2016” and “Sveriges bästa arbetsgivare 2016” by Universum which are summaries of
Sweden’s most attractive employers of the year 2016.

Conclusion
The study shows that all of the companies have an individually shaped development plan for
the employee. This is managed through adjustment of duties, competence development
through courses, seminars and workshops which are based on internal knowledge within the
company. Last but not least development is supplied through the use of mentoring and
networking, both internal and external.

Keywords
Individual development, career development, human resource management, employer
branding and talent management.
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Förord
Ett stort tack vill riktas till alla respondenter som deltagit på intervju och gjort den här
forskningsstudien möjlig. Ytterligare ett tack ägnas till vår handledare Rune Wigblad som
hjälpt oss fram i tankeprocessen samt till Nomie Eriksson som är uppsatsens examinator.

Högskolan i Skövde, maj 2017
Philip Bergdahl och William Bodell
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1 Inledning
I detta inledande kapitel kommer en bakgrund till problemet att behålla personal i en
kunskapsintensiv miljö att presenteras. Vidare kommer en diskussion kring problemet att föras
där relevanta begrepp för att studera fenomenet presenteras. Problembakgrund och
problemdiskussion mynnar sedan ut i uppsatsens problemformulering och syfte.

1.1 Problembakgrund
Den svenska arbetsmarknaden genomgår en förändring som pågått under en längre tid. Synen
på en anställning har luckrats upp och guldklocksanställningen är och förblir allt mer ovanlig.
I dagens Sverige är det vanligaste sättet att avancera inom yrkeslivet att byta arbetsgivare.
Detta tas bland annat upp i metroartikeln “Svenskarna är världsbäst på att byta jobb” då
Sverige i en internationell undersökning blir utmärkt till att ha de arbetstagare med mest
myror i brallan (Lundin, 2010). Enligt lönestatistik från statiska centralbyrån påvisas att en halv
miljon svenskar bytte arbetsgivare mellan åren 2008 och 2012 vilket även resulterade i högre
lön (Widegren, 2013). Till skillnad från Sveriges grannländer där en av tio aktivt söker nytt jobb
söker fyra av tio svenskar nytt jobb. Utvecklingsmöjligheter och löneavancemang är det som
gör att var tredje svensk tjänsteman tror sig vara verksam på en ny arbetsplats inom ett år
(Brunnberg, 2007).

Då det är höga kostnader som är relaterade till att personal väljer att lämna organisationen är
det viktigt att behålla befintlig personal. Kostnaderna kan utgöras av nyrekrytering, upplärning
i formella och informella sammanhang, förändrad gruppdynamik samt temporär ineffektivitet
inom organisationen på grund av eventuell underbemanning (Ongori, 2007, s. 51).

Människor i organisationer är en dyr men viktig resurs då de är med och bidrar till
konkurrensfördelar gentemot andra företag. Inom varje organisation finns det nyckelpersoner
som bidrar till utveckling och effektivisering och blir således oerhört viktiga för att behålla
positionen på marknaden (Brannick, 2001, s. 31). Eftersom talanger och nyckelpersoner är
individer som bidrar eller kan komma att bidra med ett stort mervärde till organisationen är
de även attraktiva för andra arbetsgivare. Då det är stor efterfrågan på dem innebär detta en
kamp som skapar svårigheter för företag att behålla dem (Isukapally, 2006, s. 5).
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Ett preventivt arbete för att minimera risken att arbetstagare överväger anställning hos annan
arbetsgivare kan vara ett individanpassat utvecklingsarbete inom befintligt företag. Detta
kommer att diskuteras mer utförligt i nästa avsnitt.

1.2 Problemdiskussion
Evans Sokro (2012) har genomfört en studie på en kunskapsintensiv arbetsplats för att ta reda
på varför personer sökte sig till organisationen och varför de valt att stanna kvar. En
kunskapsintensiv arbetsplats karaktäriseras av medarbetares aktuella och höga grad av
utbildning, exempel på detta kan vara högteknologiska företag och IT-företag (Chase, 1997, s.
45). Den främsta anledningen till att individerna i företaget valde att stanna kvar var
möjligheten till utveckling (Sokro, 2012, s. 169). Resultatet påvisar att utvecklingsmöjligheter
är högt prioriterat för den anställde vid övervägandet om denne skall stanna kvar inom
företaget. Evans Sokros resultat går även i linje med Choudharys (2016) senare studie om vad
som får personalen att stanna kvar inom företaget där resultatet påvisar att
utvecklingsmöjligheter står högt i kurs (Choudhary, 2016, s. 23). Nedan följer relevanta
begrepp för att studera detta område.

1.2.1 Human resource management
Human resource management är styrning av den mänskliga resursen i företaget. Begreppet
kan spåras tillbaka till 1950-talet då förståelsen för personalens bidrag till organisatorisk
framgång uppmärksammades vilket innebar att företagen inte längre såg personalen som en
utbytbar resurs (Armstrong, 1987, s. 31). Human resource management har sedan
vidareutvecklats till att fungera som ett paraply för alla de aktiviteter som berör personalen
på en arbetsplats. En generell förväntan på HR-funktionen är att denna skall bidra med
mervärde till organisationen och detta genom ett utvecklat process- och personalarbete på
både strategiska och operativa nivåer. En viktig del av de aktiviteterna som HR-funktionen
utgörs av är utvecklingsarbetet av personalen vilket i förlängningen även innebär utveckling
av företaget (Lemmergaard, 2008, s. 192).

1.2.2 Employer branding
Employer branding är ett begrepp inom human resource management som introducerades av
Ambler och Barrow år 1996. De poängterade att det huvudsakliga syftet med employer
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branding var att ge ledningen ett verktyg för att lättare kunna förbättra rekryteringen,
lojaliteten och behållningen av personalen samt öka produktiviteten (Ambler & Barrow, 1996,
s. 185). Det är en långsiktig strategi för att implementera en attraktiv syn på arbetsplatsen för
befintliga och potentiella medarbetare (Sullivan, 2004, s. 507). Backhaus och Tikoo (2004)
beskriver employer branding som ett paraplybegrepp som möjliggör alla de human resource
management aktiviteter som bidrar till att skapa stark attraktionskraft för företaget. Vidare
menar de att anledningen till att samla de olika aktiviteterna såsom rekrytering, utveckling
och karriärmöjligheter under ett samlingsnamn är för att det således blir mer effektivt än om
ledningen hade arbetat med de olika aktiviteterna var för sig (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 513).

Employer branding är uppdelat i en extern och intern del som utgår från samma aktiviteter
fast med två olika syften. Den externa delen syftar till att skapa ett starkt
arbetsgivarvarumärke vilket uppnås genom att vara en attraktiv arbetsplats som lyckas med
att attrahera och locka nya samt duktiga medarbetare till företaget. Den interna delen av
employer branding berör den redan befintliga personalen i syfte att behålla denna genom att
skapa trivsel (Backhaus & Tikoo, 2004, ss. 503-504). Det är den här delen som kommer att
beröras i studien då fokus ligger på att behålla personal. Det är av samma anledning som den
externa delen kommer att exkluderas från studien då den inte utgör samma relevans vid
behållning av befintlig personal.

1.2.3 Talent management
Lewis och Heckman (2006) konstaterar att det råder delade uppfattningar kring vad talent
management innebär och vad samt vem som är en talang. Av den anledningen definierar de
talent management genom tre olika perspektiv. Dessa tre olika perspektiv skildrar tre olika
sätt att använda talent management (Lewis & Heckman, 2006, s. 140).

Trots att det råder olika uppfattningar kring hur talent management skall definieras kan det
konkluderas att den gemensamma nämnaren är att maximera antalet talanger i företagets
personalstyrka för att uppnå långsiktig konkurrensfördel. Därför kan en koppling göras mellan
talent management och human resource management då de båda arbetar med
personalstyrkan för att uppnå en förbättrad företagsprestation (Ariss, Cascio, & Paauwe,
2014, s. 174). Då talent management berör aktiviteter kring att behålla och utveckla personal
Sida 10 av 54

är konceptet av högsta relevans för att förklara hur företag arbetar med att skapa avancemang
för personalen och på det viset behålla dem.

Med stöd av ovanstående diskussion kan nedanstående problem formuleras.

1.3 Problemformulering
Hur arbetar kunskapsintensiva företag med individanpassad utveckling för att behålla
personal?

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur attraktiva, enligt Randstad och Universum,
arbetsgivare inom en kunskapsintensiv miljö i Göteborgsregionen arbetar med
kompetensutveckling, professionell utveckling och karriärmöjligheter för att behålla personal.

1.5 Målgrupp
Uppsatsens målgrupp består av företag som besitter ett mindre utvecklat utvecklingsarbete
för medarbetarna än uppsatsens fallföretag. Fallföretagen kan således fungera som
föredömen och nyttjas vid “benchmarking”.
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2 Teoretisk referensram
I följande kapitel kommer ovannämnda teorier och begrepp att utförligare presenteras för att
på så vis skapa en grund för analys av empiri i uppsatsen. En egenkonstruerad analysmodell
kommer avsluta kapitel där teoriernas samband påvisas.

2.1 Human resource management
Human resource management är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika aktiviteter
där den gemensamma nämnaren för samtliga är att dessa berör människan (Aurand, Gorchels,
& Bishop, 2005, s. 163). Human resource management har vuxit fram ur 1950-talets
personaladministration och blivit allt mer populärt sedan dess introduktion på 1980-talet. En
anledning till att steget från personaladministration togs var att arbetet nu skulle innebära ett
mer värdeskapande arbete. Insikten om att personalen inte endast är en utbytbar resurs
uppenbarades på 1950-talet dock var det inte förens 30 år senare som arbetet utvecklades
mer mot det som idag kallas för human resource management (Armstrong, 1987, s. 31).

En av anledningarna till att organisationer arbetar med personalen är för att behålla denna
och göra den ännu mer konkurrenskraftig då det i många fall är kostsamt med hög
personalomsättning. Kostnaderna utgörs av bland annat rekrytering, upplärning och
utvecklingsinsatser samt lägre produktivitet hos övriga medarbetare under upplärningstiden.
Således är det hög prioritet för organisationen att lyckas behålla personalen då kostnaden
kopplad till hög personalomsättning är stor (Ongori, 2007, s. 49). Ytterligare en utmaning för
medarbetare inom human resource management är att dessa skall skapa värde genom att
vara delaktiga i de strategiska beslut som tas samtidigt som de skall arbeta operativt för att
implementera besluten. Aktiviteter som involveras inom human resource management är
bland annat rekrytering, planering, avveckling samt utveckling av personal. Således fungerar
human resource management som ett paraplybegrepp för alla de aktiviteter som berör
personalen (Lemmergaard, 2008, s. 192).

2.1.1 Utveckling
I sammanhanget finns det två perspektiv på utveckling där det första är individuell utveckling
och det andra är organisatorisk utveckling. Det förstnämnda leder till det andra vilket slutligen
resulterar i organisatorisk framgång. Inom individuell utveckling, vilket är en produkt av
human resource management, finns bland annat kompetensutveckling, professionell
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utveckling samt karriärmöjligheter (Swanson, 1995, s. 208). Kompetensutveckling innebär en,
från organisationens sida, arrangerad utbildning och möjlighet till att en individs färdigheter
utvecklas för organisationens vinning (Drejer, 2000, s. 214). Professionell utveckling är till
skillnad från kompetensutveckling mer informell och lärandet gestaltas inte genom
klassrumsundervisning utan kan exempelvis utgöras av möjligheten för interaktion mellan
olika individer inom samma bransch genom ett professionellt nätverk (Drejer, 2000, s. 212).
Karriärmöjligheter inom en organisation innebär att det tydligt finns möjlighet till avancemang
inom organisationen. Tillgängligheten av information kring andra anställningar, genom bland
annat globalisering, har lett till att det är enkelt att vilja byta arbetsplats. Av den anledningen
är det viktigt att arbetsgivaren är flexibel och för en dialog med medarbetaren kring vad denne
har för karriärmöjligheter inom organisationen (Vos & Cambré, 2016, s. 4).

2.2 Intern employer branding
2.2.1 Anledning till användning
Det som har föranlett framväxten av employer branding är den ökande konkurrensen på
kompetent personal, detta då företag är beroende av duktiga medarbetare för att nå uppsatta
strategiska mål. För att attrahera och behålla rätt personal krävs det att företaget aktivt
arbetar med att tillgängliggöra en attraktiv anställning för dessa. Fokus inom employer
branding har förflyttats från att beröra rekrytering, det vill säga den externa delen, till att rikta
mer fokus mot den interna delen vilket är behållning av personal. Då den interna delen har
fått mer fokus har detta inneburit att fördelningen numera är mer jämlik mellan den interna
och externa delen, vilket är effektivt för företaget då båda är ett resultat av samma insatser
(Mosley, 2007, s. 130).

Employer branding utmärker vad som är unikt med en anställning inom vederbörande företag
gentemot likvärdiga konkurrenter (Gözükara & Hatipoğlu, 2016, s. 477). För att sticka ut på
arbetsmarknaden idag krävs det att företag har ett etablerat och synligt arbete med employer
branding. Detta arbete stärker arbetsgivarvarumärket och leder till att personalen väljer att
stanna kvar på arbetsplatsen på grund av de aktiviteter och trivselfaktorer som arbetet med
intern employer branding skapar (Mosley, 2007, s. 130).

Sida 13 av 54

Berthon, Ewing och Hah (2005) stipulerar att det finns fem typer av trivselfaktorer som
employer branding bygger på. De fem faktorerna består av utveckling, socialt utbyte,
intressanta arbetsuppgifter, utvecklande arbetsuppgifter samt lön och förmåner (Berthon et
al. 2005, s. 162). Olika människor attraheras av olika faktorer vilket är viktigt för företaget att
ha förståelse för vid personalarbetet (Berthon et al. 2005, s. 168). Utveckling ses av individen
som både utveckling inom företaget och personlig utveckling (Berthon et al. 2005, s. 162).
Backhaus och Tikoo (2004) anser att ett gediget arbete av employer branding resulterar i en
kvalitativ rekrytering då en tillströmning av kompetent och attraktiv personal attraheras av en
anställning på företaget. Vidare innebär även detta att fler medarbetare väljer att arbeta kvar
då företaget aktivt arbetar med insatser för att behålla personalen. Ett av flera resultat av
detta är ett ökat värde av humankapitalet på grund av utvecklingen som företaget tillgodoser
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 510).

Vidare konstaterar Backhaus och Tikoo (2004) att företagens arbete med att tillgodose
personalens möjligheter till karriärvägar överlämnats till personalen själva. Det vill säga att
individer söker tjänster på andra företag för att nå avancemang. För att möta den efterfrågan
av karriärmöjligheter inom företag idag har det blivit allt mer populärt att arbeta med denna
problematik inom employer branding. Detta trots att det från början inte enbart var ett
verktyg för att arbeta med karriärvägar har det visat sig vara framgångsrikt. Detta på grund av
att anställda på företag utan karriärmöjligheter förlorar kämpaglöden och således även
företaget, vilket inte är eftersträvansvärt. I den bästa av världar finns det en kommunikation
mellan organisation och medarbetare där individens önskade karriärutveckling artikuleras och
organisationens mål således realiseras. I denna värld förstår båda parter den stora
framgången som kan uppnås genom samverkan och där employer branding fungerar som ett
redskap (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 510).

2.3 Talent management
Talent management som begrepp inom human resource management har fått stort
genomslag sedan millennieskiftet trots att det inte finns någon fastställd definition utan har
tagits i uttryck på olika vis (Ariss et al. 2014, s. 173). Collings och Mellahi (2009) väljer att
definiera talent management som aktiviteter och processer som hjälper till att identifiera
nyckelpositioner som på olika sätt bidrar till organisationens långsiktiga konkurrenskraft.
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Vidare söker organisationen efter de individer som kan axla rollerna och skapa värde på dessa
positioner. Slutligen gäller det för organisationen att utforma en HR-struktur vars mål är att
aktivt arbeta med aktiviteter för att behålla dessa medarbetare (Collings & Mellahi, 2009, s.
304).

I slutet av 1990-talet användes talent management bara för medarbetare på högsta nivå men
detta har förändrats med tiden och involverar numera medarbetare på alla konkurrensutsatta
positioner. Trots att målgruppen har förändrats kvarstår vikten av att arbeta aktivt med talent
management. Detta då det i en konkurrensutsatt marknad krävs att företag har en stark
personalstyrka med den bästa kompetensen för att överleva och utvecklas (Collings & Mellahi,
2009, s. 304).

2.3.1 Definition av talang
Tansley (2011) konstaterar att ordet talang och dess innebörd skiljs åt beroende på vilket språk
som talas. Det finns även skiljaktigheter av betydelsen inom de enskilda språken. Detta
innebär att talang kan ha olika innebörder beroende på vilket sammanhang som ordet
används (Tansley, 2011, s. 268). Vidare beskriver Tansley talang utifrån bland annat tre olika
perspektiv, talang genom hög potential, talang genom prestation och talang genom beteende
(Tansley, 2011, s. 272).

Talang genom hög potential menar Tansley är förknippat med individer som visar på mest
potential till att i framtiden kunna antaga en ledarroll. En talang enligt detta perspektiv är en
individ som har förmågan, engagemanget och viljan till att avancera till en mer kvalificerad
position. Talang genom prestation definieras som individer vars agerande leder till
organisatorisk framgång. Detta agerande utgörs inte enbart av specifika arbetsuppgifter utan
kan utgöras av expertkunskap, ledaregenskaper, kreativitet och initiativtagande. Enligt detta
perspektiv definieras talang beroende på vilket segment organisationen är verksam inom då
detta varierar och olika ovannämnda egenskaper eftersökes. Talang genom beteende innebär
att individen bedöms utefter hur dennes beteende anses passa in i organisationen. Vanligtvis
innebär uppskattat beteende inom detta perspektiv att individen ifråga har utvecklade
ledaregenskaper, dock är det inte enbart detta karaktärsdrag som är positivt bemött inom
perspektivet. Det finns andra beteenden som värdesätts hos individerna exempelvis deras
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etiska förhållningssätt, det är organisationsbundet och det finns variationer av vad som
upplevs positivt i den specifika organisationen. Anledningen till att beteende ses som
talangbetingat är på grund av att det anses vara svårt att förändra detta hos en individ. Om
beteendet är till organisationens strategiska fördel kan detta användas och utvecklas för att
skapa konkurrenskraft. Tansley menar således på att det inte finns en enad syn på vad talang
är utan att det snarare handlar om vilken kontext som ämnet diskuteras i (Tansley, 2011, ss.
271-272).

2.3.2 Lewis och Heckmans tre perspektiv
Lewis och Heckman (2006) definierar talent management genom tre olika perspektiv. Det
första perspektivet definierar talent management som en ny och effektivare kombination av
klassiska HR-aktiviteter där rekrytering, utveckling och karriärvägar ingår. En anställning skall
vara attraktiv och företaget skall aktivt arbeta för att hitta och behålla talanger. Vidare skriver
Lewis och Heckman att förespråkare av detta perspektiv anser att vissa praktiker tenderar till
att vara allt för smala i syn på vad för aktiviteter talent management utgörs av. Exempel på
detta kan vara att en rekryterare anser att talent management bara avser och berör
rekryteringen inom ett företag. Författarna till artikeln ser talent management i detta
perspektiv som synonymt till human resource management (Lewis & Heckman, 2006, s. 140).

Det andra perspektivets kärna utgörs av personalplanering vilket är en av många aktiviteter
inom human resource management. Skillnaden mellan detta perspektiv och traditionell
personalplanering är att tyngdpunkten ligger på intern personalplanering och att aktivt påvisa
möjligheterna till avancemang inom företaget. Således främjar detta arbete karriärutveckling
för medarbetarna inom företaget. Perspektivet innehåller också aktiviteter som extern
rekrytering och urval, dock är dessa placerade i periferin. En grundtanke inom perspektivet är
att det krävs en bred förståelse kring befintliga medarbetare, detta för att skapa effektiva
lösningar som går i linje med företagets strategiska intressen. Med den insamlade
informationen är det vanligt bland praktiker att använda mallar och mjukvarusystem som ett
redskap för att effektivt utföra grundläggande personalplanering (Lewis & Heckman, 2006, s.
140).
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Det tredje och sista perspektivet tar inte hänsyn till specifika positioner inom företaget. Synen
på talang syftar till individer med hög potential eller som är högpresterande och ledningen
lägger ingen värdering i om individen ifråga är högt eller lågt i den hierarkiska skalan. Det som
utmärker detta perspektiv är att företaget kategoriserar medarbetarna utefter deras
prestationer. Kategoriseringen kan exempelvis ske genom användningen av A, B och C
grupperingar i fallande ordning där A-medarbetaren är skolexempel på en individ med hög
potential eller som är högpresterande (Lewis & Heckman, 2006, s. 141). Detta går i linje med
Hafeez, Zhang och Maleks (2002) beskrivning av vad kärnkompetenser är och att dessa bör
hanteras varsamt samt att organisationen bör tillgodose dessa talangers och nyckelpersoners
utvecklingsbehov. Detta för att om organisationen lyckas behålla kärnkompetenser kommer
detta att generera mervärde till organisationen genom ökad konkurrenskraft (Hafeez et al.
2002, s. 28). C-medarbetarna är de individerna som enligt ledningen inte presterar enligt
uppsatta prestationsmål. Eftersom att dessa medarbetares presterade mervärde är lågt ägnar
inte organisationen några resurser för deras utveckling utan arbetar istället för att friställa
dessa på sikt. Således kan det konkluderas att utveckling är ett centralt begrepp inom talent
management då det berörs i Lewis och Heckmans tre perspektiv (Lewis & Heckman, 2006, s.
141).

2.4 Analysmodell
En modell grundad i den teoretiska referensramen har konstruerats för att visa på sambanden
mellan teorier och begrepp för en redogörelse av uppsatsens syfte. Human resource
management fungerar som ett paraplybegrepp över de nedanstående HR-aktiviteterna
employer branding och talent management. Modellen behandlar intern employer branding
då det fokuserar på den befintliga personalen till skillnad från extern som fokuserar på
potentiell personal. Employer branding och talent management har båda två individen i fokus
då de båda arbetar aktivt på olika vis för att behålla vederbörande inom organisationen.
Utvecklingsarbete för att behålla individen är något som de båda HR-aktiviteterna har
gemensamt vilket mynnar ut i en individanpassad utveckling. Inom individanpassad utveckling
ryms arbete med kompetensutveckling, professionell utveckling och ett arbete kring
karriärutveckling i form av tydligt uttalade karriärmöjligheter. Ett aktivt arbete med dessa kan
leda till att gynna individen som då väljer att aktivt förbli på arbetsplatsen istället för att söka
sig till en annan organisation.
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3 Metod
I följande kapitel kommer uppsatsens forskningsansats och tillvägagångssätt att presenteras
för att redogöra hur studien har genomförts. Vidare kommer uppsatsens etiska
ställningstagande samt metodkritik att diskuteras.

3.1 Metodval
Uppsatsens syfte är att påvisa hur attraktiva arbetsgivare inom en kunskapsintensiv miljö i
Göteborgsregionen arbetar med kompetensutveckling, professionell utveckling och
karriärmöjligheter för att behålla personal. Studien har genomförts ur ett ledningsperspektiv
med hjälp av en kvalitativ forskningsansats då forskningsfrågan inte syftar till att mäta och
jämföra olika resultat utan snarare handlar om att undersöka hur företag arbetar med frågan.
Alvehus (2013) nämner tematiskt dataanalys som en systematisk metod för att hantera och
sortera stora mängder data efter kategorier (Alvehus, 2013, s. 110). Intervjuerna utgick från,
strukturerades och kategoriserades efter analysmodellens fyra komponenter, human
resource management, talent management, employer branding och individanpassad
utveckling. Vidare har analyskapitlet utgjorts av en teoretisk analys följt av en diskussion.

En kvalitativ forskningsansats uttrycks i verbal form vilket presenterar en flerdimensionell bild
av studieområdet (Lind, 2014, s. 125). Kvalitativ data kännetecknas även av att kunna ge en
mer nyansrik och djupare förståelse av det studerade fenomenet i motsvarighet till kvantitativ
data som kännetecknas av jämförbara mått. En kvalitativ studie är i många fall mer
tidskrävande då varje intervju kräver författarnas närvaro till skillnad från en kvantitativ studie
med enkäter. Detta är anledningen till att studien inte utgjorts av lika många respondenter
som om studien hade haft en kvantitativ ansats (Lind, 2014, s. 126).

Uppsatsen har skrivits och analyserats utifrån ett deduktivt utgångsläge vilket är den
vanligaste uppfattningen om sambandet mellan teori och praktik. Detta samband skapas
utifrån tidigare forskning vilket utgör en precisering för ett fenomen vilket skall granskas
genom insamlad empiri (Bryman & Bell, 2011, s. 31).

Inom det kvalitativa området fungerar intervjuer som ett verktyg som skapar en dialog med
respondenten och ett djup kring det fenomen som skall undersökas (Alvehus, 2013, s. 80). För
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att besvara frågeställningen har författarna till uppsatsen valt att samlat in empiri genom
användning av semistrukturerade intervjuer. Detta då intervjuformen ger mer utrymme för
respondenten att berätta fritt kring de teman som presenteras i intervjun (Alvehus, 2013, s.
84). Denna intervjuform skapar en form av skyddsnät gentemot uteblivna, för studien,
centrala områden som kan vara aktuella och av stor relevans (Denscombe, 2014, s. 266).

3.2 Urval
Studien som genomförts utgick ifrån ett strategiskt urval av respondenter då vissa beprövade
erfarenheter kring behållning av personal efterfrågades hos företagen (Alvehus, 2013, s. 67).
Studien genomfördes på sex olika företag vilka kommer att presenteras i början av
empirikapitlet. De olika företagen är verksamma inom varierande branscher dock är en
gemensam nämnare för samtliga att de besitter kunskapsintensiva avdelningar. Val av
fallföretag gjordes med hjälp av vinnarlistan i “Randstad Award 2016” och Universums lista
“Sveriges bästa arbetsgivare 2016” vilket är sammanställningar av Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare år 2016 (Randstad, 2016) (Universum, 2016). Företagen på listan ansågs vara
lämpliga kandidater för det empiriska underlaget då det antogs att dessa företag, som vid
tidpunkten var erkänt attraktiva, borde ha ett utvecklat och föredömligt personalarbete.
Uppsatsen har ett ledningsperspektiv och respondenten på varje företag utgjordes av någon
med ansvar för arbete kring behållning av personal.

3.3 Intervju
Som tidigare presenterats har semistrukturerade intervjuer använts. Intervjuer är enligt
Bryman och Bell (2011) den vanligaste metoden att använda vid kvalitativ forskning. Detta då
intervjuer ger möjlighet till flexibilitet vid datainsamlingen och en mer nyanserad bild av
fenomenet (Bryman & Bell, 2011, s. 473). En semistrukturerad intervju utgörs av teman som
diskuteras snarare än ett exakt protokoll där varje fråga bockas av i uppsatt turordning
(Bryman & Bell, 2011, s. 475). Semistrukturerade intervjuer möjliggör rörlighet i olika
riktningar vilket kan resultera i att respondenten får större spelrum och kan göra utsvävningar
vid aspekter denne anser vara av relevans men som inte innefattas av den specifika
intervjufrågan (Bryman & Bell, 2011, s. 474). Detta innebär dock ett större ansvar och en
förmåga hos intervjuarna att kunna leda samtalet i önskvärd riktning (Denscombe, 2014, s.
Sida 20 av 54

274). Semistrukturerade intervjuer har inte varit ett problem utan har snarare givit möjlighet
till att styra intervjun i önskvärd riktning. Detta kan exemplifieras genom den flexibilitet som
tillkom i intervjuerna då inte alla respondentföretag har identiska utvecklingsarbeten.

Intervjuerna har ägt rum på respektive respondents arbetsplats vilket troligtvis ingav en större
trygghet för respondenten. Ytterligare en anledning till valet att genomföra intervjuerna på
respektive arbetsplats grundades i att det underlättande genom minskat upptagande av
respondentens tid. Mötena med respektive respondent tog cirka 45-60 minuter i anspråk. De
semistrukturerade intervjuerna utgick från teman tagna ur den teoretiska referensramen
vilket går i linje med vad Denscombe (2014) skriver som ett passande upplägg av
semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2014, s. 266). Under intervjuerna var uppsatsens
båda författare närvarande, dock var det en som ledde intervjun medan den andre förde
anteckningar och hjälpte till att komplettera med följdfrågor. I uppsatsen har alla företag och
respondenter givits möjligheten till att vara anonyma, detta för att företagen inte skall få dålig
publicitet på grund av deltagande i studien (Bryman & Bell, 2011, s. 146). Bokstav för
identifiering av samtliga företag har tillämpats då flertalet av de medverkande företagen
önskade anonymitet. Innan studien ägde rum visste inte skribenterna om företagen skulle
önska anonymitet eller ej dock misstänktes detta och skribenterna var förberedda med att
använda den aktuella identifieringsmetoden.

Vidare har intervjuerna spelats in genom ljudupptagning, detta då Denscombe (2014)
poängterar att mänskliga minnet är begränsande och återger mötet på ett ofullständigt vis.
Den medvetna risk som tillkommer vid ljudupptagning är att respondenten kan uppleva
situationen obekväm (Denscombe, 2014, ss. 279-280). Detta var dock inget som framgick
under någon av intervjuerna. Om inte respondenten hade godkänt en ljudupptagning var
tanken att en sammanfattning av mötet skulle skrivas, vilket senare skulle presenteras för
respondentens godkännande. Detta var dock inget som behövde genomföras då alla
respondenter godkände att intervjun spelades in.
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3.4 Etiskt ställningstagande
Denscombe (2014) förklarar att anledningen till att ta ett etiskt ställningstagande grundas i ett
antagande om att forskare är ivriga över att lyckas bredda deras forskningsområde. Detta till
vilket pris som helst och på bekostnad av intervjuobjektet (Denscombe, 2014, s. 423). Av den
anledningen har uppsatsen förhållit sig till fem etiska principer författade av Bryman och Bell
(2011). De etiska principerna består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetoch anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Informationskravet har
inneburit att de berörda inom studien informerats om studiens syfte och tillvägagångssätt.
Vidare uppfylldes samtyckeskravet genom att respondenterna blev informerade om att
intervjuerna är frivilliga och att de när som helst kunde avbryta medverkan. Konfidentialitetoch anonymitetskravet syftar till att behandla respondenterna och dess uppgifter ytterst
konfidentiellt. Detta uppfylldes genom en varsam behandling av information och den givna
möjligheten till anonymitet. Nyttjandekravet existerar för att värna om den enskilde
respondentens integritet vilket uppfylldes genom en professionell hantering av bland annat
personuppgifter. Slutligen har falska förespeglingar motverkats genom att uppsatsens
författare inte har spridit falsk information kring exempelvis studiens syfte eller akademiska
nivå (Bryman & Bell, 2011, s. 137).

3.5 Trovärdighet och äkthet
Bryman och Bells (2011) begrepp trovärdighet och äkthet har legat till grund för att säkerställa
reliabiliteten och validiteten i denna kvalitativa uppsats. Där trovärdighet har utgjorts av
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell,
2011, s. 402).

3.5.1 Tillförlitlighet
Trovärdighet utifrån det här perspektivet har uppfyllts genom att uppsatsen har arbetat med
respondentvalidering. Detta har inneburit att en återkoppling till respondenten ifråga där
möjlighet till validering eller korrigering givits. Detta med syftet att undvika eventuella
missuppfattningar som kan ha uppstått i intervjun och således skapa ett falskt underlag för
empirin (Bryman & Bell, 2011, s. 403).
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3.5.2 Överförbarhet
Överförbarhet berör huruvida resultatet går att återanvända i en ny studie med andra
förutsättningar. För att en kvalitativ studie skall vara överförbar krävs det att denne har en
gedigen beskrivning av det studerade fenomenet. Denna uppsats har en hög grad av
överförbarhet då företag med mindre utvecklat utvecklingsarbete kan nyttja uppsatsens
resultat i strävan efter att nå ett förbättrat utvecklingsarbete. Skulle det finnas intresse av att
använda material ur denna uppsats är det viktigt att ha i beaktande i vilken kontext denna
uppsats är skriven i samt hur empirin har samlats in (Bryman & Bell, 2011, s. 567).

3.5.3 Pålitlighet
Att göra en studie pålitlig innebär att författarna till uppsatsen intar ett granskande
förhållningssätt gentemot den egna uppsatsen och tydligt redogör för varje del av processen.
Detta har gjorts över tid genom ett fåtal interaktioner med handledare samt seminarier i
smågrupper där producerat material presenterats och ifrågasatts (Bryman & Bell, 2011, s.
405).

3.5.4 Konfirmering eller bekräftelse
Konfirmering eller bekräftelse kräver att författarna har ett objektivt perspektiv som
genomsyrar hela studien. Detta har inneburit att personliga värderingar har varit uteslutna ur
studien. Objektivitet har uppfyllts genom ett neutralt utgångsläge vid författandet av
intervjuguiden och följdfrågorna samt så har en ordagrann transkribering av intervjuerna
gjorts (Bryman & Bell, 2011, s. 405).

3.6 Äkthet
Den andra delen, det vill säga validiteten, har fastställts genom olika äkthetskriterier. Det
första äkthetskriteriet innebär att författarna skall presentera en rättvis och sanningsenlig bild
av respondenternas redogörelser. Detta innebär att inte förvränga den information som
tillhandahålls genom intervjuerna till uppsatsens fördel. Vidare behandlas huruvida
undersökningen hjälper respondenterna att förstå deras aktuella situation samt hur andra
individer i deras miljöer uppfattar liknande situationer. Slutligen berörs vilka möjligheter och
tillvägagångssätt respondenterna har för att förändra den aktuella arbetssituationen (Bryman
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& Bell, 2011, s. 405). Respondenterna har givits möjligheten till att få läsa uppsatsen vilket
således inneburit att samtliga nämnda kriterier har uppfyllts.

3.7 Analys av intervjuerna
Kvalitativ datainsamling utgörs ofta av intervjuer som uttrycks i verbal form och då ingen
semistrukturerad intervju är den andra lik så behövs en struktur för att behandla datan (Lind,
2014, s. 130). Av den anledningen användes ljudupptagning av intervjuerna för möjlighet till
ordagrann transkribering. Skribenten som höll i intervjun transkriberade även denna efteråt,
uppdelningen på ledning av intervju och transkribering var hälften var så att
arbetsbelastningen skulle vara rättvist fördelad. Lind (2014) förespråkar att använda
intervjuguiden som ett verktyg för att kategorisera intervjufrågorna (Lind, 2014, s. 127). Detta
arbetssätt anammades av skribenterna vid sortering av insamlad empiri och empirikapitlet
strukturerades upp med hjälp av intervjuguiden. Uppsatsens analys har utgått från en
tematisk dataanalys då detta enligt Alvehus (2013) är en fördelaktig systematisk metod för att
hantera stora mängder data efter kategorier (Alvehus, 2013, s. 110). Med hänsyn till detta i
analys av empirin så sammanfattades informationen kring företagens utvecklingsarbete för
att således underlätta en kategorisering. Kategoriseringen av materialet utgick från den
teoretiska referensramen för att ge en översiktlig blick av företagens arbete i dessa frågor i
analysen.

3.8 Metodkritik
En risk med intervju som metodval var att respondenterna inte nödvändigtvis behövde svara
sanningsenligt. Denna risk reduceras dock genom erbjuden anonymitet, vilket majoriteten
önskade, då incitament för oärliga svar i tron om god publicitet torde försvunnit. Ytterligare
säkerställning av information tillhandahållna genom intervjuer kunde ha gjorts genom att
intervjua respondenternas medarbetare eller se över policydokument över exempelvis
utbildning för att på så vis kontrollera uppgifter. Att genomföra fler intervjuer eller att se över
policydokument prioriterades inte på grund av uppsatsens begränsande omfattning.

En identifierad svårighet vid användningen av semistrukturerade intervjuer som metodval var
Sida 24 av 54

att det krävdes en gedigen litteraturöversikt och kunskap inom forskningsområdet. Detta
krävdes för genomförande av ett givande samtal med endast ett fåtal teman som
intervjuguide. Därmed upprättade skribenterna en förtroendegivande relation till
respondenterna vilka är kvalificerade praktiker. Detta var en förutsättning för att skapa god
kvalité i intervju och insamlad data.
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4 Empiri
I detta kapitel kommer det empiriska underlaget, insamlat genom semistrukturerade
intervjuer, i uppsatsen att presenteras företag för företag. Upplägget är strukturerat efter
intervjuguiden och empirikapitlets olika delar byggs upp genom att varje företag presenteras
följt av respondenternas upplevelse av problematiken och slutligen en genomgång av
företagens utvecklingsarbete.

4.1 Företag A
4.1.1 Beskrivning av företag och respondent
Företag A ingår i en större koncern med 1600 medarbetare som utför konsultverksamhet inom
teknik och IT. Företag A utgörs av 400 medarbetare där hälften av dessa arbetar ute hos kund
och resterande inne på kontoret. Medarbetarna utgörs främst av IT- och teknikkonsulter,
systemutvecklare, designers, affärsutvecklare samt projektledare.

Respondenten är i grunden utbildad marknadsekonom och beteendevetare dock har
vederbörande de senaste 15 åren varit verksam inom HR-segmentet och är idag HR-chef på
företag A. Som HR-chef utgörs arbetsuppgifterna av att ansvara för alla centrala funktioner
inom HR såsom attrahera, rekrytera, behålla, avveckla personal samt lön och administration.

4.1.2 Respondentens upplevelse av att medarbetare byter arbetsplats i strävan efter
avancemang
Respondenten konstaterar att uppsatsens problembakgrund är ett faktum och att synen på
en anställning har förändrats. Respondenten anser att förändringen är en generationsfråga
och att det är en stor utmaning att behålla medarbetare så länge som möjligt då byte av jobb
fungerar som ett verktyg för löneavancemang vilket är kostsamt för bolagen. Vidare berättar
respondenten att det har förekommit att före detta medarbetare kommit tillbaka. Företaget
arbetar aktivt från början till slut av anställningen för att försöka tillgodose medarbetarnas
behov så att vederbörande väljer att stanna kvar.

4.1.3 Utvecklingsarbete för att behålla
Respondenten berättar att alla konsulter blir indelade i grupper inom sitt affärsområde där
det finns en konsultledare som har till uppgift att på olika sätt ta reda på medarbetarnas
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intressen för utveckling. Detta sker i utvecklingssamtal mellan medarbetare och ledare där en
individuell utvecklingsplan skapas. Respondenten betonar att det är viktigt att ledaren har
kännedom om medarbetarnas intresse för utveckling och redan vid rekrytering så diskuteras
dennes förväntningar och huruvida företaget kan möta dessa eller ej.

Företag A arbetar med utveckling inom olika områden såsom utveckling av medarbetarens
roll, utveckling av kompetens och social utveckling. En del av utvecklingen sker genom ett
internt medarbetarlett utbildningsarbete i form av “workshops”. Detta då respondenten
hävdar att företaget besitter så mycket specialistkunskap internt att externa kurser anses vara
överflödiga. Respondenten tror att den höga graden av kunskap skapar attraktivitet och
således är en av anledningarna till att potentiella medarbetare söker sig till företaget.
Aktiviteterna är frivilliga och erbjuds två gånger i veckan där medarbetarna själva väljer hur
ofta de vill delta. Det ges tillfällen att utvecklas inom 25 olika områden där exempelvis
projektledning och javaprogrammering ingår men även svenskundervisning då företaget
har anställda med olika nationaliteter. Utbildningstillfällena sker under arbetstid men efter
kontorstid vilket möjliggör deltagande för konsulterna som är verksamma ute hos kund i
strävan mot att skapa större lojalitet gentemot företaget. Som ett mindre komplement till
detta ges även de anställda möjligheten till bolagsöverskridande träffar där nätverkande och
interaktion bidrar till utveckling.

Enligt respondenten är det arbetsgivarens uppgift att definiera och få medarbetaren att förstå
att erbjuden utveckling inte behöver ske i kursform eller vara direkt kopplad till den specifika
arbetsuppgiften vilket är en vanlig uppfattning. Den planerade utvecklingen kan likväl beröra
medarbetarens sociala roll eller hälsoutveckling. Således är det viktigt att samtliga
medarbetare är införstådda i företagets utvecklingsarbete och medvetna om företagets
holistiska syn på utveckling. Inom företaget finns det ett hälsofrämjande arbete för såväl
mental som fysisk hälsa samt goda vanor. Hälsoarbetet är frivilligt och utgör tillsammans med
sociala aktiviteter en viktig byggsten i utvecklingsarbetet.
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Företaget arbetar och är måna om utveckling av samtlig personal där utvecklingsplanen
utarbetas i samråd med närmsta chef. Detta då företaget är medvetet om den stora
efterfrågan av utveckling som finns bland medarbetarna. Initiativ till utveckling från
medarbetarens sida kan röra sig om att byta affärsområde, arbetsroll eller att bli specialist
inom nuvarande affärsområde. Det finns inget standardiserat utbildningsprogram för att
genomgå denna förändring utan det sker i samråd med närmsta chef. Respondenten berättar
att olika chefer är olika duktiga i arbetet med att lyckas hjälpa medarbetare att hitta en
passande väg till önskad utveckling men generellt tycker respondenten dock att företaget är
framgångsrika i detta arbete. Vidare förklarar respondenten att företaget anser alla
medarbetare vara talanger och har av den anledningen inget aktivt arbete för att identifiera
nya talanger utan det gäller att medarbetaren visar intresse för utveckling.

Respondenten upplever att medarbetare stannar kvar inom företaget på grund av att de trivs
med kollegiet och den höga kunskapsnivå som de besitter, utvecklingen som erbjuds samt de
spännande projekten som finns att tillgå. Företaget arbetar med interna tips på potentiella
medarbetare och cirka hälften av de som anställs har detta ursprung. Respondenten tror att
rekommendationer från anställda skapar en extra lojalitet till företaget eftersom den nya
medarbetaren får ett starkare band till företaget än ett anställningskontrakt. Den vanligaste
anledningen till att medarbetare väljer att lämna företaget är för att börja jobba direkt hos
kunden ifråga. Respondenten säger att medarbetarens val till att lämna företaget inte främst
grundas i en lönefråga utan att medarbetaren vill vara en del av arbetsplatsen som denne
arbetar på och inte ser någon mening med att ha en mellanhand.

4.2 Företag B
4.2.1 Beskrivning av företag och respondent
Företag B är ett svenskt statligt ägt företag som arbetar med infrastruktur och har 600
medarbetare i Göteborg. Totalt har företaget cirka 2800 medarbetare och är verksamma på
tio olika orter i Sverige där Göteborg är den näst största. Medarbetarna utgörs av både
arbetare och tjänstemän där det sistnämnda är det som berörs i studien.
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Respondenten har varit aktiv i olika branscher inom HR-segmentet i 20 år och är nu HR-chef
på företag B. Som HR-chef på åtta av det totalt tio olika arbetsplatserna utgörs
arbetsuppgifterna av att driva förändring, processer och utveckling inom HR-funktionen, leda
arbetslaget samt klassiska HR-aktiviteter.

4.2.2 Respondentens upplevelse av att medarbetare byter arbetsplats i strävan efter
avancemang
Respondenten känner igen den beskrivna problematiken och berättar om en nyligen uppstod
situation där en specialist valde att lämna företaget. Detta då individen ifråga upplevde brist
på framtidsplaner genom begränsade utvecklingsmöjligheter vilket hade behövts för att få
individen att stanna kvar. Respondenten är av uppfattningen att det är normalt att vilja söka
sig vidare efter några år på arbetsplatsen och att det inte alltid är ett självändamål att alltid
behålla alla. Det är troligtvis en generationsfråga då den äldre generationen oftare var mer
lojal till sin arbetsgivare till skillnad från den yngre generationen. Dock handlar det även om
vilket skede i livet medarbetaren befinner sig i där exempelvis barn spelar in.

4.2.3 Utvecklingsarbete för att behålla
Respondenten pratar om att engagera medarbetare snarare än att behålla dem. Idén bygger
på att om företaget har engagerade medarbetare kommer dessa välja att stanna kvar. Arbetet
med att skapa engagerade medarbetare är en utmaning som kräver ledarskap och individuellt
fokus för att varje medarbetare skall blomma ut. Det gäller att skapa alla de förutsättningar
som krävs för att skapa engagerade medarbetare även om företagets verksamhet till viss del
styrs av regler och certifikat där viss kompetensutveckling krävs för att verksamheten skall få
fortskrida. Alla medarbetare har sina individuella utvecklingsplaner vilka arbetas fram genom
dialog med närmaste chef. Den potentiella utvecklingen är beroende av kvalitén i samtalet,
det vill säga att medarbetaren ifråga är tydlig med hur och inom vilket område som denne vill
utvecklas. I denna dialog kan det exempelvis framkomma att en medarbetare är intresserad
av att arbeta mer med ledarskap och utefter denna information så tilldelas individen
arbetsuppgifter i linje med detta vilket även är den vanligaste formen av utveckling inom
företaget. Individen får stöttning i de nya arbetsuppgifterna och famlar således inte själv i
mörkret. Detta kan ske genom mentorskap eller deltagande i externa nätverk för att få dela
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erfarenheter med andra individer. Nätverk internt är ett annat arbetssätt som gruppchefer
använder i syfte för utveckling och utbyte av erfarenheter. Det finns tillfällen då utbildning i
kursform kan komma att vara lämpligt dock är inte detta det vanligaste tillvägagångssättet för
företaget.

Respondenten upplever att högutbildade individer oftare strävar efter utveckling då dessa
individer generellt vill bli bättre och bli mer kompetenta. Utvecklingsarbetet är beroende av
dialogen mellan medarbetare och chef vilket innebär att det är viktigt att medarbetaren
artikulerar ut vilka ambitioner och intressen som finns hos denne. Företagets arbete med att
fånga upp talanger och högpresterande kan bli bättre och det finns ett behov av ett mer
systematiserat arbetssätt för utveckling och skapande av engagemang. De strukturer och
processer som krävs för att systematisera talanghantering saknas då företaget tidigare förlitat
sig på bredden av befintlig kompetens och därför inte utvecklat detta arbete. HR-funktionen
bär här ett stort ansvar och arbetet har varit bristfälligt. Anledningen till att medarbetare väljer
att stanna kvar inom företaget tror respondenten främst beror på att det är en spännande
arbetsplats med stora framtidsplaner.

4.3 Företag C
4.3.1 Beskrivning av företag och respondent
Företag C är ett redovisnings- och rådgivningsföretag med 1500 anställda på 130 kontor
utspridda på orter över hela Sverige. Storleken på kontoren varierar och det i Göteborg är ett
fullservicekontor det vill säga alla tjänster som företaget erbjuder finns att tillgå här.
Personalstyrkan utgörs av cirka 30 medarbetare som består av bland annat av ekonomer,
jurister, mäklare, värderingsmän och affärsrådgivare. Företagets verksamhet ämnar sig främst
åt småföretagare. Respondenten har en akademisk bakgrund inom juridik och arbetar sedan
ett och ett halvt år på företag C med employer branding och juridiska frågor.

4.3.2 Respondentens upplevelse av att medarbetare byter arbetsplats i strävan efter
avancemang
Respondenten upplever inte problematiken kring att personal lämnar företaget för
avancemang inom liknande företag. Detta då många medarbetare har en lång anställning
Sida 30 av 54

bakom sig på företaget. Vidare exemplifierar respondenten sitt resonemang genom att
berätta att de nyligen tackat av två medarbetare som arbetat på företaget i 17 år.
Respondenten berättar dock att de nyrekryterar hela tiden och att de flesta är i 40-årsåldern
och det är således inte nödvändigtvis en generationsfråga utan att det kan vara en
branschspecifik fråga.

4.3.3 Utvecklingsarbete för att behålla
Vid påbörjad anställning vid företag C genomförs en obligatorisk introduktionskurs där
inriktningen är beroende av vilket segment som individen kommer att vara verksam inom.
Respondenten var själv förvånad över introduktionsutbildningens omfattning där både sociala
och professionsanknutna aktiviteter behandlades. Utveckling fortskrider även efter
introduktionen då det erbjuds kompetensutveckling samt goda utvecklingsmöjligheter både
inom den egna yrkesrollen men även om medarbetaren vill testa andra inriktningar.
Respondenten berättar att företaget arbetar med utvecklingssamtal där medarbetare och
chef diskuterar medarbetarens personliga utveckling inom företaget. Samtalen är
återkommande och tiden sedan senaste samtalet utvärderas. Medarbetaren berättar här om
vilka mål denne har samt vilka arbetsområden som intresserar vederbörande och en dialog
förs kring detta. Respondenten förklarar att om behov finns brukar det inte vara några
problem med att justera inriktningen på arbetsuppgifterna efter önskemål. Saknas kunskaper
eller färdigheter för dessa arbetsuppgifter finns utbildning att tillgå för att fördjupa sig inom
området. Utbildning finns att tillgå internt samtidigt som möjlighet till extern utbildning kan
erbjudas. Respondenten förklarar att de utbildas för att klara av arbetsuppgifterna men även
för personlig utveckling och stimulans. Vidare erbjuds deltagande i interna nätverk där
samtliga anställda från företag C träffar andra inom samma segment för konferenser och
utbyte av erfarenheter. Företaget erbjuder dock inte möjligheten att ingå i externa nätverk
för utbyte med individer på andra företag inom samma segment.

Respondenten är av uppfattningen att alla vill utvecklas för att känna sig trygga och behärska
sin yrkesroll och vara behjälplig för kunderna. Utvecklingsarbetet utformas genom
medarbetarens intressen och ambitioner eller på chefens egna initiativ vilket innebär att
arbetet ter sig olika från individ till individ. Chefens initiativ kan grundas i att viss utbildning
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krävs för att klara av arbetsuppgifterna men även i att ett behov uppstått hos företaget.
Chefens val av lämplig kandidat för uppgiften grundas i både personliga egenskaper och
kompetens.

Respondenten tror att anledningen till att personalen väljer att stanna kvar på arbetsplatsen
beror på att de har nära relationer med sina kunder då de främst arbetar med småföretagare.
Medarbetarna får tidigt mycket kundansvar och möjligheter att styra sin egna tid dock finns
det alltid stöttning att få och de blir inte lämnade själva att lösa uppgifterna. Detta arbetssätt
är en del av företagskulturen, tanken är medarbetaren tidigt ska känna att denne bidrar till
organisationen. Företaget tar hand om de anställda och det finns goda utveckling- och
utbildningsmöjligheter vilket skapar trygghet och stimulans i arbetsrollen. Utöver detta är det
väldigt förmånligt att arbeta på företaget och många av incitamenten som skapar trivsel
skapar även trygghet.

4.4 Företag D
4.4.1 Beskrivning av företag och respondent
Företag D tillhör en finsk koncern som grundades i slutet på 1950-talet och har funnits i Sverige
sedan 1960-talet. Huvudkontoret är beläget i Helsingfors och företaget har totalt 6000
anställda varav 500 medarbetare på 17 olika orter i Sverige. Företaget är ett konsultbolag
bestående av ingenjörer med huvudsakligt fokus inom pappersmassaindustrin och
gruvindustrin.

Respondenten har varit verksam inom HR-segmentet hela yrkeslivet och har arbetat i olika
positioner och branscher efter avslutade studier vid Stockholms universitet. Respondenten
har sedan tre år tillbaka varit anställd på företag D och arbetar sedan två år tillbaka som HRchef. Arbetsuppgifterna varierar mycket över tid men bestående är klassiska HR-aktiviteter,
organisationsförändring och övrig planering på det strategiska planet tillsammans med VD.
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4.4.2 Respondentens upplevelse av att medarbetare byter arbetsplats i strävan efter
avancemang
Respondenten känner igen problematiken och berättar att det är många som är intresserade
av deras medarbetare då det finns en brist på ingenjörer. Det händer att tidigare medarbetare
återvänder och vill ha anställning, då ibland med två lönelyft vilket är ett problem då även
företag D har ett rekryteringsbehov. Respondenten anser att företaget har för hög
personalomsättning även om den inte är högre än branschsnittet. Så länge medarbetaren blir
lämpligt kompenserad för arbetsinsatsen är respondenten av uppfattningen att det inte är
strävan efter högre lön som är det mest attraktiva för medarbetaren utan snarare
utvecklingsmöjligheterna.

4.4.3 Utvecklingsarbete för att behålla
Att behålla personal är ett arbete som berör många olika delar och respondenten berättar att
det viktigaste är att medarbetaren blir sedd, hörd och bekräftad i det den gör. Företaget
arbetar med utveckling på många olika sätt och har inte en centralstyrd utvecklingsplan utan
utvecklingen

är

individanpassad.

Utvecklingsplanerna

skapas

i

återkommande

utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef där dialogen är viktig och beroende av att
medarbetaren artikulerar ut vad denne vill. Många konsulter är väldigt aktiva och vet vad de
vill göra och pratar därför med uppdragsgivaren om aktuella projekt som denne kan medverka
i. Eftersom att företaget är verksamt inom många discipliner så finns det möjlighet att byta
inriktning vilket skapar variation. Denna flexibilitet och variation inom konsultyrket är en
fördel då möjlighet ges till att arbeta och vara delaktig i många olika projekt med nya
projektmedlemmar vilket är utvecklande. Ett stort ansvar ligger hos chefer i att fånga upp
medarbetares intressen och ambitioner i samtalen då första steget i förändringen sker hos
chefen.

En svårighet i att tillgodose medarbetarens önskemål är att företaget styrs av kundens behov
och måste ha detta i beaktande i arbetsfördelningen. Respondenten berättar vidare att fler
utvecklingsinsatser finns där ett exempel kan vara att företaget arbetar med kompetensutbyte
där mer erfarna medarbetare delar erfarenheter med mindre erfarna medarbetare genom
internt nätverkande. Företaget arbetar även med interna utbildningar för att hålla
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personalens kompetens uppdaterad. Beroende på behov och intresse så finns även
seminarier, mentorskap och externa branschdagar att tillgå.

Respondenten

berättar

att

medarbetarna

har

olika

syn

och

ambitioner

med

utvecklingsarbetet, vissa vill bredda kunskapsområdet eller specialisera kunskaperna inom ett
visst segment medan andra är nöjda med den aktuella situationen. Vidare poängteras det att
det finns en risk i att medarbetare inte vill utvecklas vilket stagnerar deras utveckling. Detta
medför att konsulten inte blir attraktiv för kunden vilket är ett problem då varje arbetstimme
skall vara kunddebiterad. Av den anledningen är utvecklingsarbetet inte ett engångstillfälle
för enskilda individer utan något som sker löpande för samtliga för att bibehålla
konkurrenskraft. I de flesta fall har chefen en övergripande syn och kan se framtida behov hos
kunderna och i vissa fall besitter inte företaget den önskade kompetensen. Detta innebär
således att chefen behöver utse en lämplig kandidat utefter potential och engagemang för att
utbildas inom området.

Anledningarna till att medarbetare väljer att stanna kvar hos företaget tror respondenten är
att företaget har sunda värderingar, god personalpolitik och ett bra ledarskap. Utöver detta
är det viktigt att företaget är en stabil spelare på marknaden vilket skapar en trygghet samt är
framåt och är engagerade i spännande projekt. Det är även viktigt med en rättvis och
individuell lönesättning samt att det finns goda förmåner för medarbetarna. Dessa kan
utgöras av friskvård, försäkringar och föräldraförmåner. Företaget arbetar även för att
medarbetarna skall finna en balans mellan arbete och fritid.

4.5 Företag E
4.5.1 Beskrivning av företag och respondent
Företag E är en koncern inom fordonsindustrin och har 95 000 anställda globalt och 23 000
anställda i Sverige. Företaget har tolv olika varumärken som ingår i koncernen. Företaget
består av både arbetare och tjänstemän där det är det sistnämnda som berörs i studien.
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Respondenten har varit verksam inom HR-segmentet sedan år 2010 efter avslutade studier
vid högskolan i Halmstad. Respondenten har arbetat inom företag E de senaste fem åren och
har haft varierande arbetsbefattningar men har arbetat som ansvarig för “talent and
leadership” för företag E i Sverige det senaste året. Detta innebär att respondenten aktivt skall
arbeta för att företaget skall vara en attraktiv arbetsplats genom att tillgodose mångfald och
integrering samt intern rörlighet inom koncernen.

4.5.2 Respondentens upplevelse av att medarbetare byter arbetsplats i strävan efter
avancemang
Respondenten berättar att problematiken är känd men att företaget är relativt skonat från
det då de har ganska låg personalomsättning. En intern rörlighet kan leda till att företaget
lyckas behålla kompetensen inom koncernen. Det händer att mjukvaruingenjörer väljer att
lämna företaget för att gå till konkurrenter, detta tror respondenten beror på att de blir
erbjudna högre lön vilket dock ofta är beroende på större arbetsinsats. Vid lönesättning utgår
företaget från hur marknaden ser ut, vilken lönekategori eller position den berör samt god
prestation. Medarbetaren skall bli belönad för att denne gör ett bra arbete över tid, år efter
år.

4.5.3 Utvecklingsarbete för att behålla
Utöver den regelbundna dialog som förs kring medarbetarens karriärplan har varje
medarbetare minst tre utvecklingssamtal med sin närmsta chef varje år. Där får medarbetaren
berätta vad denne har för ambitioner och mål så att chefen kan hjälpa till att styra arbetet i
den riktningen genom rätt erfarenheter och utveckling. Företaget arbetar med något som de
kallar “personal business plan” där de sätter upp tre personliga mål om året som de arbetar
med för att gynna den övergripande affärsplanen. Skulle det saknas kompetens för att nå ett
mål så finns det ett internt universitet inom företaget där utbildning finns att tillgå. Detta
kunskapscentra är uppbyggt på kunskap som finns inom företaget där medarbetare med
fördjupad kunskap leder utbildningen. Tanken med utbildningskonceptet är att individen i
fråga skall lära sig 70 % genom praktisk erfarenhet, 20 % genom nätverk och mentorskap samt
10 % genom teori. Detta innebär således att en hel dag med föreläsningar är ovanligt
förekommande då individen snarare ges en metodik och teoretisk grund att arbeta utefter.
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Det erbjuds även extern utbildning i de fall där det saknas internt och universitetet har
samarbete med lokala lärosäten. Det är affärsbehovet som styr vad individen får utbildas
inom.

Andra sätt att nå utveckling är att justera arbetsuppgifterna i önskvärd riktning. Om det
framgått under utvecklingssamtalet att en medarbetare exempelvis är intresserad av
ledarskap kan chefen se till att medarbetaren får möjlighet att handleda en praktikant under
hela processen. Utöver detta erbjuder företaget möjlighet att ingå i interna nätverk för
kunskap- och erfarenhetsutbyte för medarbetare inom samma segment. Däremot är externa
nätverk något som medarbetaren själv får ansvara för.

Respondenten berättar att företaget är medvetet om att utveckling är efterfrågat och att det
finns två tillvägagångssätt för att tillgodose detta behov. Det ena är, som tidigare nämnt, att
medarbetaren uttrycker en egen önskan om utveckling medan det andra berör
talanghantering. Alla chefer har till uppgift att varje år kategorisera medarbetarna i nio
kategorier där en grupp utgörs av normalpresterare medan övriga kategorier kräver att
medarbetaren uppfyller vissa specifikationer för att utses till en potentiell talang inom ett
område, exempelvis högpresterande eller nyckelegenskaper. När detta arbete är slutfört
träffas cheferna inom ett visst segment med HR-avdelningen och går igenom företagets
behov. I vissa fall mynnar detta arbete ut i att chefen föreslår ett utvecklingsarbete för att
individen på sikt skall kunna antaga en ny roll om vederbörande önskar detta.

Respondenten har uppfattningen att en förutsättning för att medarbetarna skall stanna kvar
är att det finns goda hygien- och trivselfaktorer, förmåner, god kultur och ett bra ledarskap
vilket respondenten anser att företaget har. Chefen har ett stort ansvar i att se till att detta
uppfylls men även att medarbetarnas utvecklingsbehov uppfylls då utveckling är något som
starkt bidrar till att medarbetare vill stanna kvar. Respondenten anser att företaget även
arbetar med detta och att det finns goda interna möjligheter för avancemang inom företaget.
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4.6 Företag F
4.6.1 Beskrivning av företag och respondenter
Företag F är ett globalt företag inom fordonsindustrin med 23 000 anställda i Sverige.
Företaget har verksamhet i olika länder och på flera olika orter i Sverige. Medarbetarna består
av både arbetare och tjänstemän där det sistnämnda är det som berörs i studien.

Respondenterna utgörs av två individer varav den ena har arbetat på företag F i snart 10 år
och de tre senaste åren med “talent relations” vilket innebär ett arbete med studenter och
framtida medarbetare. Den andra respondenten har arbetat på företag F i 20 år och har en
bakgrund inom marknadsföring som varumärkesstrateg men arbetar idag och sedan två år
tillbaka inom HR som employer branding ansvarig.

4.6.2 Respondenternas upplevelse av att medarbetare byter arbetsplats i strävan efter
avancemang
Respondenterna berättar att de känner till problematiken genom omvärldsbevakning och att
de ser aktuella trender på arbetsmarknaden. Dock anser de att företag F har klarat sig ganska
bra från problematiken vilket exemplifieras genom den höga genomsnittstiden på en
anställning vilken är 15 år. Respondenterna förtydligar dock att detta bara är den aktuella
situationen och att det mycket väl kan förändras i och med att den yngre generationen börjar
ta allt mer plats på arbetsmarknaden. Den yngre generationen anser inte attributen trygghet
och stabilitet som eftersträvansvärda likt den äldre generationen utan lägger större vikt vid
konstant feedback och utveckling. Av denna anledning är utvecklingsarbetet en hög prioritet
på företaget.

4.6.3 Utvecklingsarbete för att behålla
Respondenterna berättar att företag F arbetar med individanpassad utveckling för samtliga
medarbetare

med

utgångspunkt

i utvecklingssamtalen

mellan medarbetare

och

chef. Samtalet är beroende av att medarbetaren artikulerar ut vad som är intressant till
chefen så att de tillsammans kan arbeta fram en individanpassad utvecklingsplan. Denna plan
utformas strategiskt för att tillhandahålla kompetens för framtida behov. Utöver de planerade
utvecklingssamtalen förs en löpande utvecklingsdialog vilket håller båda parter uppdaterade
Sida 37 av 54

över tid. Behövs kompetensutveckling för realisera planen så har företaget en akademi där
det finns ca 500 utbildningar att tillgå inom allt från projektledning till användning av
mjukvaruprogram. Akademin utgörs av både intern och extern kompetens där kursernas
upplägg skiljer sig åt från kurs till kurs med allt från traditionell klassrumsundervisning till
datorbaserade kurser. Det ligger ett stort ansvar hos akademin att tillhandahålla och
tillgodose de kompetenser som företaget är beroende av för tillfället men även att arbeta
strategiskt och visionärt för framtida behov.

Det finns även andra tillvägagångssätt inom företaget för att nå önskad utveckling vilket kan
ske i form av mentorskap, justering av arbetsuppgifter samt möjlighet till deltagande i interna
nätverk, vilka respondenterna förklarar inte är så strukturerade, samt externa nätverk. De
externa nätverken innefattar bland annat universitet och deras forskningsavdelningar men
även svenskt näringsliv och andra organisationer.

Respondenterna förklarar att utveckling är efterfrågat hos medarbetarna och att det således
är viktigt för företaget att tillgodose detta behov. Utöver det tidigare nämnda
utvecklingssamtalet arbetar de även systematiskt med något som de kallar “personal
development

committee”

där

de

letar

efter

vissa

egenskaper,

exempelvis

ledarskapsegenskaper, hos nya medarbetare för att utveckla de sidorna för framtida roller
inom företaget. Finns det intresse hos medarbetaren att utveckla dessa egenskaper så är
företaget väl rustade för att realisera en uppsatt utvecklingsplan med hjälp av tidigare nämnda
tillvägagångssätt berättar respondenterna. Det satsas mycket på ledarskapsutbildningar då
företaget tror att bra ledarskap skapar trivsel och trygghet.

Respondenterna tror att anledningarna till att medarbetarna väljer att stanna kvar beror på
utvecklingsmöjligheterna, de spännande projekten i den dynamiska branschen som de är
verksamma inom, en stolthet över produkterna samt att det ett stort företag vilket innebär
stora möjligheter till många olika tjänster och befattningar. Allt detta utöver den rådande
företagskulturen samt de förmåner och det trygghetspaket som erbjuds.
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5 Analys
I detta kapitel kommer det empiriska underlaget från företagen att analyseras vilket sker med
utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Först analyseras företagens utvecklingsarbete
genom employer branding. Därefter följer en analys av företagens utvecklingsarbete genom
talent management där varje företag tilldelas ett perspektiv. Slutligen hålls en diskussion där
företagens utvecklingsarbeten behandlas och teorikopplas.

5.1 Utveckling genom employer branding
Företag A arbetar inte endast med utveckling inom yrkesrollen utan även med personlig
utveckling vilket sker genom deras holistiska synsätt på detta arbete. Berthon et al. (2005)
pekar på att många faktorer innefattas i ett utvecklingsarbete. Företag A inkluderar bland
annat medarbetarens sociala roll och hälsoutveckling i form av både mental och fysisk hälsa.
Vidare arbetar företaget med återkommande “workshops” i olika kunskapssegment där
möjlighet till utveckling inom yrkesrollen ges. Denna form av arbete exemplifierar Berthon et
al.:s (2005) trivselfaktor, utveckling, för att stärka arbetsgivarvarumärket.

I företag B är det vanligaste tillvägagångssättet för att nå utveckling en justering av
arbetsuppgifterna i harmoni med medarbetarens artikulerade intressen. En sådan justering
ingår i en av Berthon et al.:s (2005) trivselfaktorer, utvecklande arbetsuppgifter, som anger
att justering och förändring innebär en utmaning och således är utvecklande för
medarbetaren.

På företag C erbjuds goda möjligheter till avancemang inom företaget. Dessa kan motivera
medarbetaren att vilja stanna kvar då vederbörande kan se en potentiell framtid i
anställningen hos företaget. Dessa möjligheter stämmer väl överens med Backhaus och Tikoos
(2004) resonemang kring karriärmöjligheters påverkan på medarbetaren. Detta då
möjligheterna innebär att medarbetare nödvändigtvis inte behöver söka sig till andra företag
för att stimulera utvecklingsbehovet då det tillfredsställs hos befintlig arbetsgivare. Vidare
arbetar företag C mycket med kompetensutveckling och exempelvis går samtliga medarbetare
en omfattande introduktionsutbildning vid påbörjad anställning hos företaget. Företaget
uppgav även att utvecklingen inte endast sker för yrkesrollen utan även för personlig
stimulans. För att nå utveckling i arbetsrollen arbetar företaget inte endast med kurser utan
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även med justering av arbetsuppgifter i strävan efter att tillgodose både medarbetarens och
företagets behov. Företagets olika nämnda utvecklingsinsatser ingår i Berthon et al.:s (2005)
trivselfaktorer för stärkandet av arbetsgivarvarumärket vilka är utveckling och utvecklande
arbetsuppgifter där utveckling syftar till både kompetensutveckling och personlig utveckling.

Företag D är som tidigare nämnt ett konsultföretag vilket är verksamt inom många discipliner
vilket möjliggör en bredd av olika typer av uppdrag och arbetsuppgifter för medarbetaren.
Beroende av behov och intresse så finns även externa branschdagar, seminarier och
mentorskap att tillgå för medarbetaren för att bli bekväm i sin yrkesroll samt vidga sin
kompetens. Bredden av uppdrag och de erbjudna utvecklingsinsatserna tillhör Berthon et al.:s
(2005) trivselfaktorer utvecklande arbetsuppgifter och utveckling. Detta då spektrumet av
arbetsuppgifter leder till variation vilket är utvecklande och utveckling nås genom
kompetensutveckling inom yrkesrollen.

Medarbetarna på företag E erbjuds tillgång till ett universitet inom företaget där möjlighet till
kompetensutveckling ges för samtliga medarbetare. Universitetet och dess utbildning
möjliggör för medarbetaren att utvecklas till en mer avancerad roll och eftersom företaget är
en stor arbetsgivare som arbetar för en intern rörlighet finns det goda möjligheter till
avancemang. Tillgången till universitetet och den interna rörligheten stämmer väl överens
med Berthon et al.:s (2005) trivselfaktorer utveckling och utvecklande arbetsuppgifter då
universitetet ger kompetensutveckling och interna rörligheten leder till förändrade
arbetsuppgifter. Möjligheten till avancemang leder enligt Backhaus och Tikoo (2004) till att
medarbetarna väljer att stanna kvar inom befintligt företag då utvecklingsbehovet blir
stimulerat.

Företag F har en intern akademi som tillhandahåller kompetensutveckling på företaget vilket
är en del av företagets arbete med utveckling av medarbetare och deras kompetenser. Detta
arbete syftar till att både utveckla medarbetaren för befintlig roll men även för framtida
potentiella roller inom företaget. Ovannämnda insatser för att kompetensutveckla
medarbetare förklaras väl genom Berthon et al.:s (2005) trivselfaktorer utveckling och
utvecklande arbetsuppgifter. Där den förstnämnda trivselfaktorn berörs genom arbetet med
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akademin och det sistnämnda genom framtida potentiella roller vilket innebär en förändring
av aktuella arbetsuppgifter vilket är utvecklande. Dessa uttalade roller innebär till stor del
avancemang till mer krävande arbetsuppgifter vilket stämmer väl överens med Backhaus och
Tikoos (2004) resonemang kring att medarbetare väljer att stanna kvar på befintlig arbetsplats
om denne erbjuder karriärutvecklingsmöjligheter.

5.2 Utveckling genom talent management
Företag A anser att tröskeln in på företaget är så hög att samtliga medarbetare anses vara
talanger. Företagets syn på talang kan tolkas genom en av Tansleys (2011) definitioner av vad
en talang är, i detta fall prestation. Detta då alla medarbetare besitter en hög kunskapsgrad
och bidrar till ett stort mervärde för företaget. I och med att tröskeln är hög och att samtliga
medarbetare blir erbjudna samma grad av utveckling kopplas detta till Lewis och Heckmans
(2006) tredje perspektiv av talent management. Kopplingen görs genom att hela
personalstyrkan i detta fall utgörs av A-medarbetare då samtliga är skolexempel på individer
som är högpresterande och inga C-medarbetare finns att friställa.

Företag B konstaterar att deras arbete med att identifiera talanger är bristfälligt då de tidigare
förlitat sig på medarbetarnas bredd av kompetens och saknar således systematik kring
talanghantering. Vidare nämner företaget inte något som kan tolkas som en definition på
talang vilket kan bero på det bristande talangarbetet. I och med att företaget arbetar mycket
med rekrytering, karriärvägar och utveckling av medarbetare stämmer detta arbete in på
Lewis och Heckmans (2006) första perspektiv på vad talent management är för något. Detta
då företag B arbetar med de tidigare nämnda attributen som ingår i ett aktivt arbete inom
human resource management vilket är synonymt med det första perspektivet. Företaget
erbjuder samtliga medarbetare samma möjlighet till utveckling vid visat intresse.

Företag C berättar att utvecklingsarbetet ser olika ut från individ till individ då de baseras på
individens intressen och ambitioner. I de fall då en lämplig kandidat behöver väljas ut för att
exempelvis täcka upp ett arbetsområde baseras valet på personliga egenskaper och
kompetens. Dessa egenskaper och syn på talang exemplifierar Tansleys (2011) två definitioner
beteende och prestation vilka beskriver vad en talang är för något. Den förstnämnda,
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beteende, genom personliga egenskaper då dessa är svåra att förändra och bidrar till stort
mervärde för företaget. Den sistnämnda, prestation, genom kompetens då medarbetarnas
agerande leder till framgång med hjälp av expertkunskap. I och med att företag C arbetar
mycket med klassiska HR-aktiviteter stämmer deras arbete in på Lewis och Heckmans (2006)
första perspektiv på vad talent management är. Detta då företaget aktivt arbetar med
utveckling för samtliga medarbetare från anställningens början till slut.

Företag D poängterar att utvecklingsarbetet inte är ett enskilt tillfälle för enstaka medarbetare
utan ett arbete som fortskrider över tid för samtliga. I vissa fall då chefen ser framtida behov
hos kunderna kan denne behöva välja en kandidat för utveckling inom ett specifikt område.
Detta val baseras på en medarbetares potential och engagemang vilket stämmer väl in på
Tansleys (2011) två definitioner på vad en talang är. Företag F uttrycker potential likt Tansley
(2011) och beteende genom engagemang då ett visst beteende, exempelvis ledaregenskaper,
anses vara strategiskt fördelaktigt för företaget. Eftersom att företag D aktivt arbetar med att
behålla och utveckla personal utgör detta arbete ett exempel på Lewis och Heckmans (2006)
första perspektiv på vad talent management är. Detta då utveckling och behållning av personal
utgör klassiska HR-aktiviteter.

På företag E finns det en utvecklad systematik kring arbetet med talanghantering för att
utveckla

och

möta

framtida

behov.

Talanghanteringsarbetet

sker

genom

det

kategoriseringsarbetet av medarbetarna som samtliga chefer gör varje år. Där sorterar de
medarbetarna inom nio olika kategorier där normalpresterare utgör en grupp och resten av
grupperna utgörs av olika typer av fördelaktiga egenskaper. I företagets åtta övriga kategorier
ryms Tansleys (2011) alla tre definitioner på vad en talang kan vara. Det vill säga hög
potential, prestation och beteende där dessa förekommer på ett eller annat sätt. Då företaget
aktivt arbetar med intern rörlighet inom företaget så påvisas karriärvägar och möjligheter
inom företaget. Detta arbete kan kopplas till Lewis och Heckmans (2006) andra perspektiv på
vad talent management är då arbetet utöver de klassiska HR-aktiviteterna till stor del utgörs
av personalplanering där karriärutvecklingsmöjligheter är i fokus.

Talangarbetet i företag F utgörs av vad de kallar “personal development committee” där de
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söker efter vissa egenskaper hos medarbetarna som exempelvis ledaregenskaper. Detta för
att, om medarbetaren vill, kunna utveckla dem för framtida behov och utmaningar inom
företaget för att på så vis bygga upp en talangpool. Egenskaperna de söker exemplifierar
Tansleys (2011) ena definition, potential, av vad en talang är för något då stort fokus riktas
mot medarbetarens potential och vilja att avancera. Företag F arbetar aktivt med att utveckla
medarbetarna och främja karriärutvecklingen för dessa. Detta arbete exemplifierar Lewis och
Heckmans (2006) andra perspektiv på vad talent management är. Detta då ett stort fokus
riktas mot interna möjligheter genom en systematisk personalplanering vilket främjar
karriärutvecklingsmöjligheterna.

5.3 Diskussion
Samtliga företags respondenter konstaterar att de känner till den beskrivna problematiken
men att tre av dem, C, E och F, upplever sina respektive företag relativt skonade från den.
Däremot uppger respondenterna för företagen D och E att det inte är lönen som är den
främsta anledningen till att medarbetare väljer att lämna befintlig arbetsplats utan att det
snarare grundas i en brist på utvecklingsmöjligheter. Detta bekräftar vad Sokro (2012) angav,
att utvecklingsmöjligheter får medarbetare att stanna kvar inom företaget. Vidare avslöjar
den insamlade empirin att graden av utsatthet kan vara yrkesspecifik då företagen A och D,
vilka båda är bestående av ingenjörskonsulter, inte uppger sig vara skonade från den beskrivna
problematiken. Majoriteten av respondentföretagen tror även att problematiken grundas i en
generationsfråga där den yngre generationen byter arbetsgivare mer frekvent än tidigare
generationer.

Ur den insamlade empirin framgår det att samtliga företag arbetar med individanpassad
utveckling för samtliga medarbetare där de utgår från utvecklingssamtal samt dialog mellan
medarbetare och chef. Gemensamt har de även att medarbetaren ifråga bär på ansvaret att
artikulera ut mål och ambitioner med anställningen då chefen för vederbörande omöjligt kan
veta vad medarbetaren har för vilja om denne inte berättar det. Dock förekommer det i
företagen C, D, E och F att även chefen ifråga kan artikulera ut företagets behov för att på så
vis ta reda på om medarbetaren är intresserad av detta potentiella arbetsområde.
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Tillvägagångssätten för att nå utveckling har skilt sig åt lite beroende på företag och synen på
vad som är ett framgångsrikt utbildningsarbete. De mest förekommande tillvägagångssätten
för utbildning är kurser, seminarier och “workshops” vilket stämmer överens med Drejers
(2000) definition av kompetensutveckling som en arrangerad utbildning för individen, vilket
på sikt anges leda till organisatorisk vinning. Samtliga företag arbetar i första hand med intern
utbildning men då intern kunskap saknas nyttjar företagen externa kurser. Företag C utmärker
sig däremot genom att de utgår från externa utbildningar till högre grad än övriga företag.
Detta arbete sker i strävan efter kompetensutveckling och en mer utvecklad personalstyrka
vilket tydligt stärker Swansons (1995) resonemang om kompetensutveckling där individuell
utveckling leder till organisatorisk framgång. Förekommandet av utbildningar i
utvecklingssyfte kan kategoriseras på två sätt. Varav i den första sker utbildning efter behov
vilket innebär att det saknas en regelbundenhet och utbildningstillfällena sker beroende av
utvecklingssamtalen. Detta upplägg förekommer hos företag B, C, E och F men berör dock inte
säkerhetscertifieringar och dylikt. I den andra kategorin sker utbildning löpande utöver den
utbildning som sker vid behov, vilket enligt respondenterna är för att hålla medarbetarna
uppdaterade och således konkurrenskraftiga. Den gemensamma nämnaren för företagen A
och D är att båda två är ingenjörskonsultsföretag. Den insamlade empirin visar således vikten
av att löpande uppdatera och utveckla medarbetare inom en konkurrenskraftig bransch.

Samtliga företag arbetar med professionella nätverk internt även fast arbetet inom de olika
företagen skiljer sig åt. Vidare arbetar majoriteten, alla företag utom C och E, av företagen
också med professionella nätverk externt. Detta arbete ses som ett exempel på Drejers (2000)
begrepp professionell utveckling då lärandet inte gestaltas genom klassrumsundervisning
utan snarare handlar om interaktionen individer sinsemellan. Det är endast företag C och E
som inte presenterat något externt nätverkande inom företagens utvecklingsarbete. Om det
framkommer i utvecklingssamtalen att medarbetaren önskar utveckling inom ett specifikt
område arbetar samtliga representerade företag med justering av arbetsuppgifter i strävan
efter att utveckla och tillgodose medarbetarens behov. Som ett verktyg för att stötta
medarbetaren i denna förändring har en tydlig majoritet av företagen ett uttalat
mentorskapsarbete.
Sida 44 av 54

Samtliga företag, förutom B, arbetar med utveckling genom employer branding för att
tillgodose företagets och medarbetarnas behov av utveckling vilket sker genom varierande
tillvägagångssätt (se 5.1 Utveckling genom employer branding). Utöver utveckling inom
arbetsrollen arbetar företagen A och C även med personlig utveckling som inte berör
arbetsrollen utan fokuserar på individen. Dessa arbeten ses som exempel på Berthon et al.:s
(2005) ena trivselfaktor utveckling då det berör både utveckling inom företaget och personlig
utveckling. Företagen D, E och F påvisar karriärmöjligheter inom företaget vilket är ett arbete
inom employer branding för att motverka att medarbetare söker sig till ett annat företag.
Detta arbete stämmer väl överens med Backhaus och Tikoos (2004) resonemang kring
karriärmöjligheters påverkan på medarbetarens framtidsplaner.

Synen på vad en talang är varierar mellan företagen troligtvis beroende på att de olika
företagen prioriterar olika egenskaper som värdefulla och eftersträvansvärda för företaget.
Detta visar sig i deras syn på talang enligt Tansleys (2011) definitioner på vad en talang är.
Samtliga företag utom B, som har uppgivit ett bristande talangarbete, har yttrat synen på
talang som på ett eller annat sätt går att tolka som prestation, potential eller beteende.
Företagen A, D, E och Fs agerande stämmer överens med definitionen att talang innebär
potential, vilket således utgör den mest förekommande definitionen i studien. Vidare
framkommer det att det vanligaste perspektivet som tillämpas avseende talent management
är Lewis och Heckmans (2006) första perspektiv där arbetet kan likställas med de klassiska HRaktiviteterna rekrytering, utveckling och karriärvägar för medarbetarna. Denna koppling kan
göras till företagen B, C och D medan arbetet hos företagen E och F mer liknar det andra
perspektivets syn på talent management då personalplanering och karriärutveckling står i
fokus. Företag A sticker däremot ut ur mängden då de anser att alla medarbetare är
skolexempel på högpresterande, det vill säga A-medarbetare, och de utgör därmed exempel
på Lewis och Heckmans (2006) tredje perspektiv på vad talent management är. Denna
koppling görs dock med viss modifikation då det tredje perspektivet även innehåller B- och Cmedarbetare vilket inte företag A anser sig besitta.
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De uppgivna anledningarna till att medarbetare väljer att stanna kvar på respektive företag
har i stor utsträckning visat sig vara lika. Dessa utgörs främst av erbjudna
utvecklingsmöjligheter, både kompetensutveckling och avancemang inom företaget, vilket
samtliga företag förutom B uppgav. Utöver detta uppgav samtliga företag spännande
arbetsuppgifter som en anledning samt att majoriteten är av uppfattningen att företagets
förmåner är vitala.
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6 Slutsats
I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsatser, studiens bidrag, förslag till vidare
forskning samt kritik mot studie att beröras. I studiens slutsatser kommer syftet och
problemformulering att knytas ihop och besvaras.

6.1 Studiens slutsatser
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur attraktiva, enligt Randstad och Universum,
arbetsgivare inom en kunskapsintensiv miljö i Göteborgsregionen arbetar med
kompetensutveckling, professionell utveckling och karriärmöjligheter för att behålla personal.
För att besvara syftet har uppsatsen behandlat problemformuleringen “Hur arbetar
kunskapsintensiva företag med individanpassad utveckling för att behålla personal?”.

I strävan efter svaret på frågan har sex företag med kontor i Göteborg valts ut genom
vinnarlistan i “Randstad Award 2016” och Universums lista “Sveriges bästa arbetsgivare 2016”
vilket är sammanställningar av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare år 2016 (Randstad, 2016)
(Universum, 2016). Detta då dessa arbetsgivare antas ha ett välutvecklat arbete för att behålla
personal. Samtliga företag representeras av en eller två respondenter vilka är verksamma
inom HR-segmentet och dessa har bidragit till studiens resultat genom medverkan i intervjuer.
För att analysera utvecklingsarbetet har teorierna employer branding och talent management
använts för att på så vis skapa förståelse för företagens aktiviteter.

Den främsta anledningen till att medarbetare väljer att stanna kvar på respektive företag har
visat sig vara de erbjudna utvecklingsmöjligheterna från företaget. Samtliga företag arbetar
med individanpassad utveckling av medarbetaren vilken utformas i dialog mellan
medarbetare och chef. I denna dialog är det av stor vikt att medarbetare tydligt artikulerar ut
vad vederbörande har för ambitioner och mål med anställning till chefen. I vissa fall
förekommer det att chefen ifråga söker upp medarbetaren och erbjuder utvecklingsinsatser
inom ett specifikt område. I båda dessa fall mynnar denna information ut i att en
utvecklingsplan utarbetas för medarbetaren. De vanligaste tillvägagångssätten för att
tillgodose utveckling är genom justering av arbetsuppgifter vilka styrs av medarbetarens
önskningar och företagets behov, kompetensutveckling genom kurser, seminarier och
“workshops” där de i första hand nyttjar intern kunskap samt mentorskap och tillgång till
internt och externt nätverk.
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6.2 Studiens praktiska implikationer
Den föreliggande studien påvisar att den svenska arbetsmarknaden genomgår en förändring
som pågått under en längre tid. Denna förändring har inneburit att det är av allt högre vikt för
företag att tillgodose utveckling för medarbetarna. Detta då studien visar på att utveckling är
en avgörande trivselfaktor för medarbetaren. Uppsatsens problembakgrund har blivit
bekräftad av samtliga respondenter som varit med och bidragit till empirin. Vidare har
uppsatsen syftat till att tillgängliggöra information kring hur ett attraktivt utvecklingsarbete
kan utformas vilket har gjorts genom att intervjua föredömen i dessa avseenden. Av den
anledningen kan företag som kämpar för att behålla sin personal ta del av resultatet för att på
så vis få inspiration och idéer som kan vara till hjälp och fungera som verktyg för att behålla
personal. Detta kan i sin tur reducera risken till att arbetstagare överväger anställning hos en
annan arbetsgivare.

Trots att studien ämnar sig åt företag tros även den offentliga sektorn kunna använda sig av
resultatet i den här studien. Detta då problematiken kring behållning av personal inte endast
är begränsad till att beröra den privata sektorn. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete kan då
fungera som ett verktyg för att stärka arbetsgivarvarumärket även inom offentlig sektor.

6.3 Studiens bidrag
Svårigheterna i att behålla personal inom vissa konkurrensutsatta branscher är stora. Detta
innebär att företag med utvecklat arbete för behållning av personal har stora fördelar då
kostnader relaterade till personalomsättning är höga. Det är av den anledningen som det är
viktigt att ha ett utvecklat arbete inom detta område. Med detta i åtanke kan det vara
fördelaktigt för ett företag med ett mindre utvecklat arbete för behållning av personal att ta
del av kunskapen som tillhandahålls i uppsatsen och använda inspiration från något eller några
av dessa föredömen för sitt utvecklingsarbete.

Vidare kan uppsatsen agera stöd åt andra studenter som skriver uppsats inom området då en
bred redogörelse kring employer branding och talent management ges samt studiens resultat
som vidare forskning.
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6.4 Förslag till vidare forskning
Studien har valt att belysa utvecklingsarbetet utifrån ett ledningsperspektiv vilket har
inneburit att studien inte behandlar huruvida medarbetarna faktiskt upplever företagens
utvecklingsinsatser. Det hade varit intressant att genomföra en studie utifrån medarbetarens
perspektiv då detta hade möjliggjort för företag att utveckla utvecklingsarbetet utefter
individers preferenser. Det vill säga en studie som exempelvis undersöker huruvida företags
olika tillvägagångssätt för att skapa en utvecklingsplan uppfattas och fungerar. Detta ihop med
hur aktiviteterna för att nå utveckling upplevs och leder till önskat resultat för medarbetaren
hade varit en intressant fortsättning på denna studie.

6.5 Etiska och samhälleliga överväganden
Ett etiskt ställningstagande att ta i beaktande för företag eller organisationer som vill förbättra
sitt arbete med att behålla personal är att inte använda uppsatsens resultat i endast
marknadsföringssyfte. Vederbörande måste tillämpa de utvecklingsinsatser som de använder
i sin marknadsföring till sina aktuella och potentiella arbetstagare och inte bara använda
informationen tillhandahållen genom studien om vad som kan fungera som ett medel för att
behålla personal. Detta då det kan komma att bli problematiskt på så vis att företaget eller
organisationen kan riskera att medarbetare blir missnöjda då företaget utger falska
förespeglingar. Både ur ett ekonomiskt men även etiskt perspektiv kan det komma att bli
bekymmersamt då medarbetare väljer att lämna företaget eller organisationen. Ekonomiskt
genom nyrekrytering och allt som hör där till samt etiskt då företaget far med osanningar vilket
i sin tur skadar arbetsgivarvarumärket. I båda dessa fall blir resultatet ett nytt försämrat
utgångsläge.

Ur ett samhälleligt perspektiv kan uppsatsens resultat leda till att företag blir inspirerade att
utveckla det egna utvecklingsarbetet för att behålla medarbetare. Detta kan i sin tur reducera
risken för att svenska medborgare söker sig till andra länder för arbete där det generellt är
högre lön och lägre skatt än vad de är i Sverige. Ett välutvecklat utvecklingsarbete kan då vara
till fördel för Sveriges samhällsekonomi om individen ifråga väljer att stanna på grund av
attraktiviteten som ett utvecklingsarbete genererar.
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6.6 Kritik mot studie
Studien har en kvalitativ forskningsansats och semistrukturerade intervjuer har använts i syfte
till att samla in empiri. En begränsande faktor i studien har varit att den insamlade empirin har
varit beroende av varje företags respondent och det som denne uttryckt under
intervjutillfället. Det hade därför varit en kvalitetssäkring att ha två enskilda intervjuer på varje
företag för att på så vis säkerställa att ingen väsentlig information uteblir.

En annan problematik som kan förekomma med semistrukturerade intervjuer är att
respondenten kan uppge svar i marknadsföringssyfte som inte stämmer överens med den
faktiska situationen som råder på företaget utan en förskönad bild uppges. Detta då
respondenten ges utrymme att svara brett på frågorna i en semistrukturerad intervju även om
intervjun till största del leds av författarna kan detta vara ofrånkomligt.
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Bilaga 1 Intervjuförfrågan
Hej X!

Vi är två studenter som läser POL-programmet (Personal, Organisation & Ledarskap) vid
Högskolan i Skövde. Just nu skriver vi vår C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning
mot management. Uppsatsen behandlar huruvida kunskapsintensiva företag arbetar med
utveckling och karriärmöjligheter för att behålla personal med utgångspunkt i talent
management och employer branding. Vi är intresserade av att träffa och intervjua den
personen på X i Göteborg som är ansvarig alternativt insatt i frågor rörande behållning av
personal, HR eller dylikt.

Anledningen till att vi kontaktar just er på X är för att ni är korade till en av Sveriges mest
attraktiva arbetsplatser enligt vinnarlistan “Randstad Award 2016” alternativt Universums
lista “Sveriges mest attraktiva arbetsplats 2016”. Det är därför av stort intresse vi skulle vilja
få möjlighet att träffa och intervjua just er. Mötet uppskattas att uppta cirka 45-60 minuter.

Med förhoppning om svar!

Med vänliga hälsningar,

Philip Bergdahl och William Bodell.
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Bilaga 2 Intervjuguide
Intervjun inleds med en kort presentation av uppsatsens författare följt av studiens syfte.
Inledning:


Skulle det kännas obekvämt om vi spelar in intervjun? Inspelningen kommer endast
att användas som material för uppsatsen. Om det finns tveksamhet med inspelning.
Kan vi återkomma med våra anteckningar och få en bekräftelse på att vi uppfattat det
hela på rätt sätt?



Vill du vara anonym eller kan vi nämna ert och företagets namn i uppsatsen?

Författarna presenterar analysmodellen och resonemanget kring den. För att informera
respondenten om författarnas tankegångar.
Respondenten:


Berätta om företaget som du arbetar på.



Vad har du för bakgrund yrkesmässigt och hur länge har du varit anställd på företaget?



Vilka är dina främsta arbetsuppgifter och ansvarsområden?



Vad har fått dig att stanna kvar inom företaget?

Problem:


Upplever ni problematiken kring att personal lämnar företaget för avancemang inom
liknande företag? Varför lämnar de företaget?

Utveckling:


Hur arbetar ni för att behålla personal?



Varför väljer personalen att stanna på företaget?



Hur arbetar ni med utveckling för att behålla personal?



Vem utvecklar ni? Speciellt utvalda eller all personal?



Är utveckling efterfrågat hos medarbetarna?

Avrunda


Är det något du vill tillägga eller förtydliga?
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