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Sammanfattning  
 
Tidigare forskning har visat på ett antal faktorer som motiverar högpotentiella medarbetare, men vad beror 
motivationsfaktorerna på och varför är det så? Hur kan dessa värderingar förstås utifrån en samhällelig kontext och 
vad betyder det i interaktionen mellan arbetstagare och arbetsgivare? I studien har valet gjorts att utgå från 
fokusområden för att få en öppen ansats till det behandlade ämnet. För att erhålla den förståelse som har eftersträvats 
har en kvalitativ ansats valts där empiriinsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. I studien har det 
framkommit att högpotentiella medarbetare sätter ett högt värde på att känna betydelsefullhet och få ta ansvar i sitt 
arbete samt att kontinuerligt utsättas för nya situationer och problem att lösa. För organisationer betyder detta att 
energi bör läggas på att få en givande flexibilitet för såväl arbetstagare som arbetsgivare och på att det finns en 
tydlighet i krav och förväntningar. 
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SAMMANFATTNING 
Tidigare forskning har visat på ett antal faktorer som motiverar högpotentiella 
medarbetare, men vad beror motivationsfaktorerna på och varför är det så? Hur 
kan dessa värderingar förstås utifrån en samhällelig kontext och vad betyder det 
i interaktionen mellan arbetstagare och arbetsgivare? I studien har valet gjorts att 
utgå från fokusområden för att få en öppen ansats till det behandlade ämnet. För 
att erhålla den förståelse som har eftersträvats har en kvalitativ ansats valts där 
empiriinsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. I studien har det 
framkommit att högpotentiella medarbetare sätter ett högt värde på att känna 
betydelsefullhet och få ta ansvar i sitt arbete samt att kontinuerligt utsättas för 
nya situationer och problem att lösa. För organisationer betyder detta att energi 
bör läggas på att få en givande flexibilitet för såväl arbetstagare som 
arbetsgivare och på att det finns en tydlighet i krav och förväntningar. 
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INLEDNING 
På arbetsgivarsidan förs det idag diskussioner angående att medelstora och stora 
företag står inför ett ansträngt läge rörande anställning och bibehållning av 
kompetent arbetskraft (URL1, 2008). Stora pensionsavgångar väntas leda till att 
förmågan att attrahera, utveckla och bibehålla kompetens inom organisationen 
kommer att bli avgörande för att kunna konkurrera på marknaden (AMS, 2004). 
Denna framtidsbild kan dock kontrasteras mot resonemang rörande dagens 
obalanserade arbetsmarknad där arbetskraften finns och hela tiden blir större, 
men inte utnyttjas. Detta betyder att en grupp av arbetskraften arbetar intensivt 
medan en annan grupp går arbetslös. Typiskt för det nya arbetslivet är att 
individuella prestationer och egenskaper är avgörande. (Allvin et al., 2006) 
Begreppet talang eller kompetens har idag en annan betydelse än under 
industrisamhällets tid då hantverksidealet var gällande och det gäller för 
företagen att hitta de arbetstagare som klarar av ständigt skiftande 
förutsättningar och utmaningar (Sennett, 2007).  
Tidigare har företag lagt stort fokus vid rekrytering, något som i sin skilda form 
inte tillgodoser företagens kompetensförsörjning. För företagens fortsatta 
stabilitet och utveckling är det även viktigt att behålla och utveckla befintlig 
personal. (URL2, 2008) En del av detta innebär att tillgodose organisationens 
behov av talangfulla och högpotentiella medarbetare som förväntas bli 
organisationens framtida ledare och kulturbärare. Ett problem som 
uppmärksammats är risken med att dessa personer söker sig till nya arbetsgivare 
om deras motivationsfaktorer inte tillgodoses. (Clayton, 2006 ; Woodruff, 2006) 
För att bibehålla denna personal behöver arbetstagares och arbetsgivares krav 
och förväntningar mötas.  
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PROBLEMOMRÅDE 
Arbetstillfredsställelse och motivation är och har under en längre tid varit ett 
brett forskningsområde. Tidigt under 1900-talet började managementskolor 
intressera sig för organisationers medarbetare. I samband med Hawthorne-
studierna identifierades betydelsen av att ge arbetstagaren uppmärksamhet för 
produktionens kvalitet. Vidare har flera andra studier inriktats på betydelsen av 
arbetets utformning, den sociala miljön, inre och yttre motivationsfaktorer 
etcetera. (Porter, Bigley & Steer, 2003) Vid tiden för denna studie finns det dock 
relativt lite forskning som inriktats mot särskilda grupper, såsom högpotentiella 
medarbetare. 
Samhället i västvärlden har utvecklats från ett industrisamhälle till ett samhälle 
som till större del fokuserar på tjänsteproduktion. Detta har också medfört att 
människor frigörs från industrisamhällets sociala former, det har uppstått en 
förskjutning i värderingar vilket även påverkar arbetets sfär och vad som 
värdesätts i denna. (Allvin et al., 2006) I samband med förändrade 
förutsättningar på arbetsmarknaden där nya kvalitéer värderas och begrepp som 
Talent Management växt fram börjar uppmärksamhet även inriktas mot olika 
grupper av anställda. Arbetstagarna värderas utefter hur väl de passar med 
organisationens värderingar samt nuvarande likväl som potentiella 
arbetsuppgifters krav. (Berger & Berger, 2003) 
Balansen mellan arbetsliv och privatliv, även kallad Work/Life Balance, har 
under det senaste decenniet uppmärksammats som en betydande faktor för 
medarbetares långvariga prestationsförmåga. I en undersökning genomförd i 
Storbritannien påvisas att faktiskt arbetade timmar är det som bidrar mest till en 
så kallad överspillningseffekt på privatlivet. Denna överspillning påverkas även 
av arbetsuppgifter, belöningssystem och huruvida arbetet är grupp- eller 
individbaserat. (White, Hill, McGovern, Mills & Smeaton, 2003) Denna studie 
är inriktad mot högpotentiella medarbetare vilka, enligt Thorne och Pellant 
(2007) avsiktligt eller oavsiktligt, ofta hamnar på ledarskapsbefattningar i 
organisationer. I en studie genomförd på Irland uppgav nio av tio chefer att de 
trodde att minskad arbetstid hade, eller skulle ha haft, en negativ inverkan på 
deras karriärutveckling. Det finns enligt dessa chefer en outtalad policy på 
företagen att chefer ska synas på arbetsplatsen och föregå med gott exempel. 
Detta medför en konflikt vid utnyttjande av flextid och arbete från annan plats. 
WLB upplevs således inte fungera med de krav som ställs från omgivningen. 
Cheferna i studien upplever även en stress gällande hur Work/Life Balance 
praktiskt genomförs på ett rättvist sätt hos den övriga personalen. (Drew & 
Murtagh, 2005) 
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Sammantaget borde alla dessa faktorer ha en relevans för förutsättningen och 
möjligheten att ta tillvara på högpotentiella medarbetares kompetens och 
drivkraft i organisationer. I relationen mellan dessa medarbetare och 
organisationen ska krav från den internationella arbetsmarknaden förenas med 
den svenska kulturen och dess form av individualism.  

DEN STUDERADE ORGANISATIONEN 
Empirin till denna studie har insamlats på ett tillverkningsföretag med cirka 
14 000 anställda. Företaget underhåller statliga organ och organisationer med 
produkter, tjänster och lösningar, dessa inriktas mot såväl militärt försvar som 
civil säkerhet. Empiriinsamlingen är genomförd på en affärsenhet som 
utvecklar, industrialiserar och tillverkar produkter till såväl den civila som den 
militära marknaden.  
På affärsenheten arbetar ungefär 1 200 anställda och 200 konsulter. 
Affärsenheten är direkt organiserad under den verkställande ledningen och är 
indelad i tre stora operativa avdelningar, dessa är; Produktion, Material och 
support samt Utveckling. Därutöver finns ett antal staber så som Finans och 
ekonomi, Verksamhetsutveckling och kvalité, Human Resources, 
Projektprogramorganisation och Marknadsorganisation. På organisationsnivå 
finns även ett HR-center som är behjälpligt affärsenheterna med olika 
personalfrågor som rekrytering, kompetensinventering, lönerevision, 
ledarskapsutbildningar etcetera. På den berörda affärsenheten arbetar studiens 
kontaktperson som personaldirektör. 
Varje år genomförs en resursinventering på affärsenheten där alla arbetstagare 
värderas enligt ett Talent Management-system. Med hjälp av dessa värderingar 
utnämns sedan de arbetstagare som bedöms vara potentiella för befordring. De 
som utnämns till Unga potentialer blir i första hand aktuella för 
ledarskapsutbildningar och befordring till ledande befattningar inom 
affärsenheten. De som utnämns till Högpotentiella medarbetare anses vara 
potentiella för befordran till ledningspositioner på koncernnivå. Det finns 
således en nära relation mellan dessa två klassificeringar och ledarskap. I 
organisationen finns det en önskan att erhålla information om hur de 
högpotentiella medarbetarna upplever sin arbetssituation samt vad 
organisationen behöver uppmärksamma för att dessa arbetstagare ska fortsätta 
sin yrkesbana inom organisationen. (Personligt samtal med kontaktperson, 2008-
03-18) 
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SYFTE 
Tidigare forskning har visat på ett antal faktorer som motiverar högpotentiella 
medarbetare, men hur ser det ut i den studerade organisationen och varför är det 
så? Hur kan dessa värderingar förstås utifrån en samhällelig kontext och vad 
betyder det i interaktionen arbetstagare och organisation?  
Genom studien söks en förståelse för de som klassificeras som högpotentiella 
medarbetare och vad de värdesätter i sin arbetssituation men även vilka hinder 
de ser i densamma. Vad får detta för konsekvenser för organisationer för att de 
ska vara attraktiva arbetsplatser och bibehålla högpotentiella medarbetare? 
Utifrån syftet har fokus riktats mot: 
Aspekter de högpotentiella medarbetarna värdesätter i sin arbetssituation. 

- Mot bakgrund av den kontext de högpotentiella medarbetarna verkar och 
lever i söks en förståelse för vad de värdesätter i sin nuvarande samt vad de 
söker i sin fortsatta arbetssituation. 

Aspekter de högpotentiella medarbetarna upplever hindrande i sin 
arbetssituation. 

- Mot bakgrund av den kontext de högpotentiella medarbetarna verkar och 
lever i söks en förståelse för vad de upplever vara problematiskt i sin 
nuvarande arbetssituation och vad de upplever vara begränsningar för deras 
fortsatta utveckling.  

Betydelse för organisationen. 
- Vilka konsekvenser får en sammanvägning av ovanstående två 
fokusområden för organisationen när denna vill vara en attraktiv arbetsgivare 
för sina högpotentiella medarbetare? 
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FORSKNINGSLÄGE OCH TEORI 
I detta avsnitt presenteras forskning och teori som rör och kan bidra med en 
förståelse för samt förklaring till hur högpotentiella medarbetare upplever sin 
arbetssituation. Att särskilja vetenskapliga åsikter i teori och tidigare forskning 
kan vara komplext. Definitionen på forskning är ett systematiskt arbete som kan 
frambringa nya kunskaper och ökat vetande. Definitionen på teori är en grupp 
antaganden eller påståenden som förklarar och systematiserar kunskap om 
företeelser. (URL5, 2008) Teorier och tidigare forskning har i denna studie båda 
två förklaringsvärde och en särskiljning av dessa görs därför inte. En del av 
nedan presenterade teorier är exempelvis tydligt förankrat i empiriska 
undersökningar och systematiskt arbete och skulle lika gärna kunna benämnas 
forskning. Teorierna skiljer sig även i nivå gällande samhälle, organisation och 
individ. Detta för att kunna förstå arbetstagaren som individ i dagens samhälle 
och hur denna i sin tur interagerar med sin arbetsgivare. Avsnittet inleds med 
samhällsteorier där Ulrich Beck, Zygmunt Bauman och Richard Sennetts 
resonemang kring det västerländska samhället presenteras. Samtliga resonemang 
berör upplösningen av de gamla samhällsstrukturerna, hur nya värderingar 
påverkar den enskilda individen och dess sätt att hantera sin vardag och även 
dess förhållningssätt till sitt arbete. Resonemanget ämnas bidra med en 
förståelse för de högpotentiella medarbetarnas syn på sin arbetssituation och 
deras fortsatta yrkeskarriär. Avsnittet fortsätter sedan in på teori rörande 
förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ur ett organisatoriskt 
perspektiv. Även här ses effekter av samhällets värdeskiftningar, vilka bland 
annat speglas i managementkulturens syn på arbetstagare och arbetsgivare. 
Teorierna behandlar hur organisationen kan arbeta för att bibehålla 
högpotentiella medarbetare med avseende på arbetets upplägg och 
arbetsmotivation. I den studerade organisationen finns en koppling mellan 
högpotentiella medarbetare och ledarskap, därav behandlas även teorier inom 
detta område. 

INDIVIDUALISERING  
Enligt Beck (2000a) lever vi i västvärlden i ett antihierarkiskt samhälle som 
präglas av en utbredd individualisering. Denna individualisering innebär att 
människor frigörs från industrisamhällets sociala former som exempelvis klass, 
familj- och könsroller. Frigörelsen leder till att individen får nya möjligheter 
men också svårigheter med att utforma sitt liv. Det är individen själv som är 
skapare och därmed även ansvarig för både sina framgångar och motgångar i det 
sociala livet. (Beck, 2000a) Individualiseringen får konsekvenser på flera olika 
plan i samhället och även i arbetslivet. Det finns en jakt efter mening i livet och 
en strävan efter självförverkligande. (Beck, 2000b)  
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Denna individualism får dock inte bli förväxlad med konsumtion. 
Individualismen är djupt moralisk. Människor i dagens samhälle, främst yngre 
individer, har ofta fasta värderingar och moraliska ståndpunkter om ett stort 
antal frågor. Stödet för politiska organisationer, fackföreningar och kyrkliga 
samfund har minskat de senaste åren och enligt Beck (2000a) är detta ett tecken 
på en individualisering. Människor vill inte styras av kollektiva värderingar och 
moral som strider mot det som de personligen värdesätter. Däremot är det inte 
en egocentrisk individualism. Att tänka på sig själv och leva för andra på samma 
gång, det vill säga en altruistisk individualism, är inte en omöjlighet utan en 
enligt Beck och Beck-Gernsheim (2001) möjlig inre subjektiv värdering. Beck 
och Beck-Gernsheim (2001) anser att det finns en inneboende vilja att tillhöra 
gemensamma sociala grupper. För individen blir det bland annat en balansgång 
mellan att utrycka sig utefter egna värderingar och ståndpunkter samtidigt som 
dessa ska balanseras och tillhöra kollektiva gemenskaper.  
Värderingarna som tidigare rådde i industrisamhället innebar ett krav och en 
förutfattad mening av att desto mer en individ tjänade desto mer kunde och 
skulle denna konsumera. Beck och Beck-Gernsheim (2001) anser att gamla 
värderingar som resulterade i dessa konsumtionsmönster fortfarande finns kvar i 
vårt samhälle men att de håller på att upplösas. Det finns idag en förskjutning i 
värderingar som handlar om att det är accepterat och skattat att göra avkall på 
materialistiska tillgångar om det betyder att förutsättningarna för självutveckling 
främjas. När de grundläggande behoven är tillgodosedda ligger ett större värde i 
att kunna kontrollera och forma sitt liv utefter sina egna värderingar såsom vila, 
fritid, personliga utmaningar och umgänge. (Beck & Beck-Gernsheim, 2001) 
Oscarsson (2005) utgår från Ulrich Becks resonemang om att individualismen är 
en passage där det gamla kollektivets former löses upp för att ersättas med helt 
nya. Detta är dock ett begränsande synsätt eftersom det förbinder 
individualiseringen med industrisamhällets upplösning. Ett sätt att förstå 
individualisering är enligt Oscarsson (2005) att se individualisering som makt, 
som norm och som identitet. 
Individualisering som makt avser att individen blir alltmer oberoende gentemot 
kollektivet. Individen har således en frihet att skapa sina egna värderingar och 
åsikter. 
Individualisering som norm handlar om värdeförskjutning och baseras på 
Ronald Ingleharts (hänvisad till i Oscarsson, 2005) knapphets- och 
socialisationsteori. Individers värdeprioriteringar återspeglar socioekonomiska 
omständigheter, det vill säga att individer vid varje givet tillfälle prioriterar det 
som det råder brist på, även kallat knapphetshypotesen. Detta kombineras med 
socialisationshypotesen, vilken innebär att individer bär med sig insocialiserade 
värdeprioriteringar från uppväxten. (Oscarsson, 2005) 
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Individualisering som identitet avser hur unik varje individ är i sina preferenser 
och sitt beteende (Oscarsson, 2005). Även Bauman (2004) resonerar kring 
identitet i ett individualistiskt samhälle. Strävan att skilja sig från gruppen i den 
personliga identiteten kan enligt Bauman (2004) förstås utifrån samhällets 
förändring från industrisamhälle till konsumtionssamhälle. I 
konsumtionssamhället agerar individer som kunder på den globala marknaden 
och genom konsumtionen utövas makt och identifiering (Bauman, 2004). I 
begreppet individualism har fokus skiftats från att vi som individer föds in i en 
identitet till att vi aktivt skapar vår identitet (Bauman i Beck & Beck-
Gernsheim, 2001). 

IDENTITET, KAPITALISM OCH ARBETE 
Bauman (2004) anser att konsumtionssamhället även avspeglar sig i synen på 
arbete. Traditionellt sett har arbetet haft ett värde för individen endast genom att 
vara ett arbete. Arbetet hade då ett etiskt värde. Denna inställning härrör från 
Max Webers idealtyp; den protestantiska etiken. I denna syn på arbete ingår det 
inte att ta ställning till arbetet som sådant, det vill säga dess kulturella eller 
kapitalistiska värde, endast att arbeta och göra sin plikt gentemot samhället. 
Dagens arbetsmoral kan snarare härröras till konsumtionssamhället där endast 
det som, direkt eller indirekt, tillfredsställer det individuella begäret är värt att 
beskaffa sig med. Det vi väljer att sammankopplas med säger något om oss som 
individer och arbetet har snarare ett estetiskt värde än ett etiskt. Att ha ett 
intressant och roligt arbete talar inte bara om för vår omgivning att vi har ett 
arbete, det talar dessutom om att vi har möjlighet att välja vår sysselsättning. 
(Bauman, 2004) 
Enligt Sennett (2007) är det ett faktum att statlig välfärd och sociala skyddsnät 
har blivit mer kortsiktiga och oberäkneliga. Slutet för den livslånga 
anställningen är ett faktum och det finns ett mindre antal karriärer inom en och 
samma institution (Sennett, 2007). Dessa fakta leder fram till tesen att 
militariseringen av den sociala tiden håller på att falla sönder. Med denna 
erosion avses att socialkapitalismen och det byråkratiska tänkandet håller på att 
försvinna och samhället präglas av den nya kapitalismens kultur. Institutioner 
lärde sig från 1860-talet fram till 1970-talet stabilitetens konst och att säkerställa 
verksamhetens överlevnad på längre sikt. Det institutionella livet var under 
denna tid rationaliserat och mycket i organisationer styrdes efter normer och 
värderingar som var militära till sin karaktär. Livet i dessa institutioner 
präglades av att det fanns en långsiktig och stegvis ökande och framförallt 
förutsägbar tid. Människor kunde föreställa sig sina liv som berättelser och det 
blev exempelvis möjligt att bestämma hur stegen i en karriär borde se ut och 
planera sitt liv därefter. Denna tid är dock förbi, militariseringen av den sociala 
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tiden är på upplösning och vi är ute ur Max Webers berömda järnbur. (Sennett, 
2007) 
Vidare anser Sennett (2007) att lojaliteten mellan företaget och arbetstagaren är 
på utdöende. Många arbetsgivare lämnar arbetstagare till att klara sig själva och 
signalerar till dem att organisationen inte kommer att hjälpa dem. Detta leder 
också till att arbetstagare inte känner någon samhörighet med organisationen 
utan stannar så länge det gynnar arbetstagaren själv. Istället för att ta upp 
kampen om han eller hon känner sig dåligt behandlad lämnar unga arbetstagare 
hellre organisationen och söker sig mot nya arbetsgivare och förutsättningar. 
Medarbetare med ett större familje- och socialt bagage har däremot vanligtvis 
inte denna möjlighet och väljer därför hellre att protestera än att lämna 
organisationen. 
Denna nya kapitalistiska kultur innebär nya utmaningar för institutioner och 
individer. En av dessa utmaningar hör samman med talang. Hur ska nya 
färdigheter utvecklas och hur ska arbetsgivarna lyckas ta fram slumrande 
talanger när verklighetens krav förändras? Kunskapers och färdigheters 
hållbarhetstid är i den moderna ekonomin begränsad och hantverksidealet, det 
vill säga att lära sig en sak riktigt bra, är på utdöende. I stället framhåller den 
moderna kulturen en meritokratisk inställning som prisar potentiell förmåga 
snarare än tidigare prestationer. Detta får även återverkningar på hur individen 
upplever och förhåller sig till sitt arbete. När hantverksidealet rådde kunde 
arbetstagaren i sin prestations objektiva resultat göra en bedömning av sitt 
arbetes resultat och därmed få bekräftelse för om arbetet var väl utfört eller inte. 
I dagens arbeten är detta ofta problematiskt eftersom arbetsuppgifterna inte alltid 
resulterar i ett påtagligt resultat och arbetstagarna idag är mer beroende av sina 
överordnade gällande bekräftelse på deras insats. (Sennett, 2007) 
Sennett (2007) anser att det idag finns ett överskott av arbetskraft i västvärlden 
eftersom kunskapssamhället endast behöver en liten exklusiv klick som är 
särskilt begåvade. Organisationer kan fungera lönsamt genom att använda sig av 
en allt mindre elitgrupp. Talang är idag ett mått på en ny sorts social ojämlikhet 
där skapande eller intelligens betyder bättre och mer värda än andra. Företag 
jagar idag begåvade och talangfulla personer med potential att lära sig nya saker 
och som inte klamrar sig fast vid gammal kompetens. (Sennett, 2007) 

TALENT MANAGEMENT 
Talent Management är ett aktuellt begrepp inom Human Resource Management 
(se exempelvis URL3, 2008; URL4, 2008). Talent Management handlar om att 
identifiera, rekrytera och bibehålla talangfull personal. Genom att identifiera 
behovet av och skapa ett proaktivt Talent Management-system kan 
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organisationer utnyttja de humana resursernas yttersta kapacitet. Det finns enligt 
Berger och Berger (2003) tre huvudsakliga mål med Talent Management.  
Ett av dessa mål är att klassificera de anställda utifrån deras potential i 
organisationen. De delas, i Berger och Bergers (2003) modell, in i grupperna: 
högpotentiella arbetstagare1 som går långt över organisationens krav. Lovande 
arbetstagare2 som går över organisationens krav. Ordinära arbetstagare3 som 
möter organisationens krav och slutligen missanpassade arbetstagare4 som inte 
når upp till organisationens krav. Ett annat mål med Talent Management är att 
identifiera och utveckla ersättare till nyckelpositioner, det vill säga sådana 
positioner som är av betydelse för organisationens framtida utveckling. Brister i 
ersättningssystemet är kostsamma och störande moment för organisationen. 
Slutligen är också målet med Talent Management att utveckla och bibehålla 
högpotentiella arbetstagare. Dessa individer är en liten grupp som utför 
extraordinära insatser i arbetet, inspirerar andra att prestera bättre. De 
demonstrerar även en förståelse och inlevelse i organisationens värderingar och 
mål. Detta gör sammantaget att högpotentiella medarbetare ofta rekryteras till 
positioner som innefattar ledarskap. (Berger & Berger, 2003) Däremot bör det 
enligt Thorne och Pellant (2007) uppmärksammas att detta inte gäller alla 
talangfulla personer, några av dem har ett väldigt litet intresse av att styra någon 
annan. De uppskattar att arbeta själva med avgränsade arbetsuppgifter. 
När en organisation upprättar ett Talent Management-system behöver 
organisationen konstruera en process där planeringsarbete leder till strategier, 
policys och aktionsplaner. Processen bör vara lättförståelig, kostnadseffektiv, 
tidseffektiv och trovärdig. (Berger & Berger, 2003) Berger och Berger (2003) 
föreslår att organisationen, för att ta tillvara på resurser hos de anställda, skapar 
ett system som möjliggör att arbetsuppgifter, ansvarsområden och utbildning 
anpassas för varje klassificering. Vid klassificeringen bedöms individerna 
utifrån deras aktuella position och utifrån deras skattade utvecklingsförmåga. 
Varje individ poängsätts efter exempelvis en femgradig skala där ett poäng ges 
för aktuell position och ett poäng ges för potentiell utveckling. Därefter 
poängsätts samtliga arbetsroller inom organisationen utefter samma skala för att 
finna vad som krävs av innehavaren till positionen. (Berger & Berger, 2003) 
Utöver detta individsystem skapas även system för respektive ansvarsposition, 
där det även framgår vem som innehar positionen nu och vem som skulle vara 
aktuell att rekrytera som ersättare. Detta för att kunna förbereda individerna 
inför kommande uppgifter.  (Berger & Berger, 2003) 

                                         
1 I Berger & Berger (2003) benämnda Superkeepers 
2 I Berger & Berger (2003) benämnda Keepers 
3 I Berger & Berger (2003) benämnda Solid Citizens 
4 I Berger & Berger (2003) benämnda Misfits 
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Att bibehålla kompetensstark personal kan vara svårt, detta visas genom 
undersökningar på företag i USA. 75 procent av de tillfrågade företagen uppger 
att deras största utmaning i personalarbetet är att bibehålla de som klassificerats 
som högpotentiella. 92 procent uppgav att de tyckte det var svårt att motivera 
och engagera sina anställda. En annan svårighet som uppmärksammas är att 
möta de anställdas efterfrågan på balans mellan arbete och fritid. (Berger & 
Berger, 2003) 

Hur högpotentiella arbetstagare motiveras 
För att bibehålla högpotentiella medarbetare inom organisationen är det viktigt 
att hitta belöningsfaktorer som attraherar arbetstagarna (Berger, 1999). Det finns 
olika inriktningar för vilka faktorer det är som gör att arbetstagare vill vara kvar 
inom en organisation. Dessa inriktningar skiljer sig åt i synen på arbetstagarna 
och de som utnämns till högpotentiella. En inriktning är att samtliga arbetstagare 
motiveras av liknande faktorer och att belöningssystemet bör vara uppbyggt 
likadant för samtliga arbetstagare. (Armstrong, 2004) Thorne och Pellant (2007) 
anser å andra sidan att det finns något som skiljer högpotentiella medarbetare 
från övriga anställda. Detta gäller också för de faktorer som driver och motiverar 
dem. Organisationen måste sörja för samtliga medarbetare och ingen 
organisation ska fokusera endast på en enskild del av sitt humana kapital. Det är 
dock viktigt att uppmärksamma behoven hos olika grupper inom organisationen, 
en av dessa grupper är högpotentiella medarbetare. (Thorne & Pellant, 2007)  
Thorne och Pellant (2007) beskriver talangfulla personer som nyfikna individer 
som sätter upp höga mål. De vill vidare ha många ”bollar” i luften och kommer 
ofta med fler idéer än vad som kan genomföras i organisationen. Talangfulla 
personer arbetar hårt så länge något intresserar dem för att sedan vilja vara 
någon annanstans när de blir uttråkade. För att talangfulla personer ska trivas i 
organisationen ställer de också krav på denna. De vill ha erkännande och få 
känna att de gör en skillnad. Vidare vill de ha stimulation, variation och 
spänning i arbetet för att utvecklas i organisationen. (Thorne & Pellant, 2007) 
Thorne och Pellant (2007) konstaterar dock att talangfulla personer ofta är 
komplexa och kanske inte ens själva vet vad de vill. En stor orsak till detta är att 
de hela tiden vill ha nya utmaningar och när de uppnår sitt mål söker de något 
annat.  
Woodruff (2006) och Clayton (2006) anser att högpotentiella medarbetare har en 
god uppfattning om sin attraktivitet på arbetsmarknaden och vad som behöver 
tillgodoses för att de ska bibehålla sin position. Även om lön och förmåner 
måste vara konkurrenskraftiga på marknaden behöver de inte vara jämförelsevis 
högst för att organisationen ska kunna bibehålla sin kompetensstarka personal. 
(Fields, 2001) De kräver således även att arbetet utvecklar deras 
prestationsförmåga och egenvärde för att organisationen ska vara attraktiv som 
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arbetsgivare. Många högpotentiella medarbetare sätter enligt Clayton (2006) 
även stort värde på möjlighet till att verka inom outforskade områden med 
snabbt förändrade arbetsvillkor och möjlighet till entreprenörskap. Framträdande 
motivationsfaktorer för denna grupp är utmanande arbetsuppgifter, feedback, 
förtroende, organisatoriskt stöd samt respekt för balansen mellan arbetsliv och 
privatliv. (Clayton, 2006) 

LEDAREN SOM PERSON   
Inom ledarskapsforskningen finns det flera olika teorier om hur en ledare bör 
vara som person och även vilket beteende denna bör uppvisa. Det finns dock 
egenskaper som ofta återkommer i studierna, enligt Northouse (2006) är dessa: 
intelligens, självförtroende, social kompetens, beslutsamhet och integritet. Det 
har riktats kritik mot teorier som fokuserar på egenskaper eftersom egenskaper 
är svåra att träna upp och dessa teorier kan leda till uppfattningen att ett 
ledarskap endast är reserverat för vissa och därmed inte tillängligt för alla och 
envar. (Northouse, 2007)  
I likhet med egenskapsinriktningen fokuserar även färdighetsinriktningen, 
”Skills approach”, på ledaren som individ. Färdigheter/förmågor är inte lika 
statiska som egenskaper vilket medför att ledarskapet öppnar sig för fler 
individer. Färdigheter är möjliga att träna upp och individen kan på detta sätt 
utveckla de svaga bitarna i sitt ledarskap. På senare år har det uppstått ett förnyat 
intresse för denna inriktning och mer komplexa modeller har utvecklats. En av 
de färdighetsmodeller Northouse (2007) redogör för är Mumfords och kollegors 
(2000) färdighetsmodell, vilken presenteras nedan. 
Modellen består av fem komponenter: kompetenser, individuella attribut, 
ledarskapsutfall, karriärerfarenhet och miljöpåverkan. Under varje 
huvudkategori finns sedan att antal underkategorier. Här nedan redovisas främst 
de individuella attributen och ledarens personlighet eftersom dessa har störst 
relevans i denna studie. (se vidare Northouse, 2007)  
De individuella attributen som stödjer ledaren är; generell kognitiv förmåga5, 
erfarenhetsbaserat lärande6, personlighet samt motivation. Generell kognitiv 
förmåga avser individens intelligens, detta attribut rör biologi och inte 
erfarenhet. Erfarenhetsbaserat lärande avser kunskaper som individen inhämtar 
via erfarenhet. Personlighet är individuella faktorer såsom individens tolerans, 
hur öppen denna är för nya saker och nyfikenhet. Motivation är den sist 
uppräknade av de personliga attributen och angående detta attribut konstaterar 
forskarna att en ledare är en person som innehar en vilja och motivation till att 
hantera komplexa organisationsproblem. En ledare måste också enligt denna 

                                         
5 I Northouse (2007) benämnt General Cognitive Ability 
6 I Northouse (2007) benämnt Crystallized Cognitive Ability 
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teori vara villig att uttrycka dominans för att utöka sitt inflytande och påverka i 
organisationen. Ledaren måste därför ta ett ansvar i organisationen och då även 
ett ansvar i att vara dominant eftersom detta är nära sammanlänkat med 
påverkan av andra. Slutligen måste en ledare vilja arbeta för organisationens 
välmående. Detta innebär att ledaren måste ha en vilja att ta på sig ansvar för att 
tillsammans med andra uppnå ett gott resultat inom organisationen. (Mumford, 
Zaccaro, Harding, et al., 2000 i Northouse, 2007)  

EN BALANS I LIVET 
Thorne och Pellant (2007) anser att högpotentiella medarbetare ofta försöker 
skapa en attraktiv arbetssituation för dem själva och därmed även en balans 
mellan arbete och fritid. När de är genuint motiverade och intresserade av något 
kan de trots jakten på balans driva sig själva långt utöver det normala. (Thorne 
& Pellant, 2007) En balans i arbetssituationen handlar enligt Work/Life Balance, 
WLB, om mycket mer än antalet timmar spenderade på antingen arbete eller 
fritid. WLB framhåller betydelsen av att det finns en balans mellan arbetets och 
individens krav och resurser, mellan arbete och fritid samt mellan insatser och 
belöning (Institutet för stressmedicin, 2006). 
WLB handlar om betydelsen av att individen har tillräckligt mycket resurser och 
stöd för att uppnå och kontinuerligt prestera enligt de krav som finns inom 
individen och i dess omgivning. Med omgivning avses både arbetsplatsen och 
fritid. Genom att göra detta kan individen tillfredställa sig själv och de 
densamma har åtaganden gentemot. För organisationen betyder det att 
arbetstagaren inte bara presterar under en kort period, utan även håller en 
kontinuerlig prestationsnivå under en långsiktig period. (Greenblatt, 2002) 
För att en individ ska kunna lyckas med detta behöver det finnas en balans 
mellan återhämtning och aktivitet. Inskränkt återhämtning påverkar dels den 
direkta fysiska energin och dels kognitiva förmågor som att hantera och bearbeta 
information. Återhämtning och resurssparande sker genom att erhålla 
tillfredsställande sömn, en lugn arbetsmiljö och genom att hitta personliga 
resurskällor. För att främja en balans är det viktigt att organisationens ledning 
inte endast erbjuder tid för fritidsaktivitet eller utövande av en generell hobby, 
utan även hjälper arbetstagarna att identifiera sin källa till ny energi. Samma 
uppsättning av arbetsuppgifter kan således behöva organiseras i olika ordning 
beroende på arbetstagarens sätt att hantera dem. Ett strategiskt upplägg av 
arbetsuppgifternas ordning kan på så vis hjälpa arbetstagaren att bibehålla en 
jämn energinivå under arbetsdagen. Medvetenhet om arbetstagarnas sätt att 
hantera olika situationer i sitt arbete och konsekvenserna är således en 
betydande del i WLB. (Greenblatt, 2002)  
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Kritiker har hävdat att WLB fokuserat för mycket på att antalet arbetstimmar bör 
minskas för att arbetstagare ska kunna få en balans mellan privatliv och 
arbetsliv. De hävdar även att förespråkare för WLB ser arbete som något som 
måste göras och att arbetet bör minimeras för att individer ska få tillfälle att 
uppleva livet. Kritikerna anser därmed att denna vinkling medför att hänsyn inte 
tas till dem som finner tillfredsställelse och motivation i sitt arbete. (Eikhof, 
Warhurst & Haunschild, 2007)  

INDIVIDERS KOMPETENSDRIFT 
Hall (1988) anser att individer har en kompetensdrift, det vill säga ett behov av 
och en vilja att visa sin kompetens. Stödjer och främjar organisationen 
arbetstagarnas kompetens, på så sätt att kompetensen erkänns, ger det en ökad 
produktivitet och ett starkare konkurrensläge. Det är därför viktigt för 
organisationer att skapa en miljö där arbetstagarnas kompetens kan användas 
och uppmärksammas. Detta åstadkoms genom att skapa förutsättningar för 
samverkan som öppnar upp för engagemang och kreativitet, vilka i sin tur leder 
till prestationer. Genom att skapa strukturer som stödjer samverkan och 
därigenom utnyttja arbetstagares anpassningsförmåga och innovationsförmåga i 
ett målinriktat arbete kan ledningen främja förutsättningarna för engagemang 
och kreativitet. Detta eftersom arbetstagarna då känner sig uppmärksammade, 
betydelsefulla och delaktiga. (Hall, 1988) 
Samverkan innebär delad makt, det vill säga att arbetstagarna får möjlighet till 
delaktighet och påverkan. För att samverkan ska fungera på arbetsplatsen krävs 
det att det finns ett kompetensantagande i ledningens värderingar, det vill säga 
att det finns både praktiskt och teoretiskt erkännande att arbetstagare inte bara 
strävar efter kompetens utan att de även innehar det. Samverkan innebär 
interaktion och delaktighet. För att detta ska fungera krävs det stödstrukturer 
som tillåter tvåvägskommunikation horisontellt och vertikalt i organisationen. I 
strukturerna behöver hänsyn även tas till geografisk placering som tillåter 
funktionellt besläktade uppgifter och personal som är beroende av varandra att 
träffas och interagera. Slutligen menar Hall (1988) att ledningens ärlighet är 
avgörande för hur mycket förtroende som finns på arbetsplatsen. Finns det inget 
förtroende kan avsikter ifrågasättas och engagemanget hos de anställda påverkas 
negativt. (Hall, 1988) 
Samverkan utgör i sin tur en grund för engagemang, däremot är det inte en 
garanti för att uppnå engagemang. Engagemang skiljer sig från samverkan 
genom att engagemang är känslor som baseras på en aktivitet, en prestation, 
medan samverkan är ett resultat av känslor. Ett engagerande arbete ger individer 
en känsla av stimulans och utveckling vilka är viktiga för individens livsprocess. 
Hall (1988) menar att alternativet till engagemang är alienation. 
Förutsättningarna för engagemang i arbetet är personligt inflytande, relevans för 
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arbetstagarens ansvarsområde och samhörighet med organisationen. 
Samhörigheten är väsentlig för engagemanget och handlar om tillhörighet, 
trygghet och ömsesidig respekt inom organisationen. (Hall, 1988) 
Den sista delen i kompetensprocessen är kreativitet, som stöds av 
arbetsstyrningen, den sociala miljön och strukturer för problemlösning. 
Arbetsstyrningen bör tillåta arbetstagarna att få vara delaktiga i kontroll och 
styrning av sitt arbete. Den sociala miljön handlar om öppen kommunikation, 
tillgänglighet och feedback på utfört arbete. För att främja problemlösning måste 
konflikter uppfattas som möjligheter till ny förståelse. Det måste finnas ett 
förtroende från ledningen att de anställda kan lösa problem och slutligen 
behöver tid finnas för utforskande och reflektion. (Hall, 1988)  

ARBETSUTFORMNING 
Hackman och Oldham (1980) har skapat en modell för arbetsutformning, som 
även denna berör arbetsmotivation. Modellen innefattar följande fem faktorer; 
variation, helhet, betydelsefullhet, frihet och feedback. (Hackman & Oldham, 
1980) 
Enligt Hackman och Oldham (1980) ger variation i arbetsuppgifter tillsammans 
med känsla av betydelsefullhet för organisationen och tydlighet i projektets 
struktur meningsfullhet till arbetet. Variation i arbetsuppgifterna innebär att 
arbetet kräver flera olika färdigheter av arbetstagaren och att denna genom 
arbetsuppgifternas komplexitet får en utmaning i arbetet. Känsla av 
betydelsefullhet är en känsla av att arbetsinsatsen har en betydande effekt för 
organisationen eller klienten. Tydlighet handlar om vikten av att se ett projekts 
början och slut och vad den enskilda arbetsuppgiften har för del i denna process. 
Dessa tre faktorer bidrar tillsammans till en känsla av meningsfullhet, de 
behöver emellertid inte vara uppfyllda till lika hög grad. Finns det exempelvis 
tillräckligt hög variation i arbetsuppgifter kan arbetstagaren känna en känsla av 
meningsfullhet även om graden av betydelsefullhet och tydlighet inte är 
tillfredsställande.  För att individen ska känna ansvar för arbetsuppgifterna 
behöver arbetet innefatta en viss grad av frihet i arbetets upplägg och planering. 
Genom feedback får individen kunskap om resultatet av dess insats, feedbacken 
härstammar enligt Hackman och Oldham (1980) från arbetsuppgiften i sig och 
inte från kollegor eller chefer. Det finns även mellanliggande faktorer såsom det 
individuella utvecklingsbehovet, befintliga kunskaper och färdigheter samt 
tillfredsställelse med arbetsförhållandena. Tillsammans med de fem tidigare 
nämnda faktorerna påverkar dessa arbetstagares arbetsmotivation, kvaliteten på 
prestation, arbetstillfredsställelse, frånvaro från arbetet och benägenhet att byta 
arbetsplats. (Hackman & Oldham, 1980) 
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FLEXIBILITET I ARBETSLIVET  
En viktig fråga som är relevant för relationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare och som enligt Karlsson (2006) är värd att diskutera är vem 
flexibilitet i arbetslivet är bra respektive dålig för. Är flexibilitet bra för både 
arbetsgivare och arbetstagare eller gynnas endast någon av dessa parter? Det 
finns fyra möjliga svar på denna fråga: Flexibilitet är bra för både arbetsgivare 
och arbetstagare; Flexibilitet är bra för arbetsgivare men inte för arbetstagare; 
Flexibilitet är dålig för både arbetsgivare och arbetstagare; Flexibilitet är bra för 
arbetstagare men inte för arbetsgivare. (Karlsson, 2006) 
Managementlitteraturen är en av de källor som lyfter flexibilitet som positivt för 
både arbetsgivare och arbetstagare. Organisationskoncept såsom HRM (Human 
Resource Management), TQM (Total Quality Management) och BPR (Business 
Process Reenginering) lyfter alla flexibilitet som en framgångsfaktor för både 
arbetsgivare och arbetstagare. En annan inspirationskälla för denna tanke är 
enligt Karlsson (2006) Piore och Sabels (1984) plädering för flexibel 
specialisering. I flexibel specialisering använder företag i nätverk ny teknologi 
för att kunna handskas med en snabbt föränderlig marknad. Arbetsgivaren och 
arbetstagaren måste därför samarbeta med varandra och det bildas en social 
relation mellan dessa där tillit är avgörande. Det är viktigt att de anställda 
ständigt får nya kunskaper och färdigheter. I denna litteratur, där flexibilitet 
beskrivs vara av godo för både arbetsgivare och arbetstagare framhålls det att 
arbetsgivarens verksamhet blir mer konkurrenskraftig tack vare flexibiliteten. 
Konkurrenskraften skapas eftersom att en flexibel organisation lätt går att 
anpassa efter kundens krav. Flexibiliteten gynnar också de anställda som får ta 
ett större ansvar, får möjlighet att kunna överblicka hela processen och tillåts att 
vara nyskapande entreprenörer. Karlsson (2006) påpekar att litteratur som 
framhåller flexibilitet som positivt från arbetsmarknadens båda parter nästan 
aldrig bygger på empiriska undersökningar. 
I ett stort antal undersökningar, till största delen empiriska, konstateras dock att 
flexibilitet är bra för arbetsgivaren men dålig för arbetstagaren. Genom att ha en 
mer flexibel arbetsorganisation erhåller arbetsgivaren en bättre produkt- och 
servicekvalitet, högre produktivitet och högre vinster. I den flexibla 
organisationen involveras de anställda i problemlösning och de får vara med och 
påverka produktivitet samt kundnöjdhet. För att de anställda ska kunna delta i 
dessa processer krävs regelbunden utbildning och ett lönesystem som påverkas 
av individens prestation. Detta förefaller vara en ljus bild där flexibiliteten 
gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Det ökade ansvaret och den 
autonomi detta arbetssätt medför leder dock till en högre arbetsintensitet. En 
högre arbetsintensitet innebär ofta längre arbetstid, ökad arbetsbörda och stress. 
Bandet mellan arbetsgivare och arbetstagare blir också lösare vilket bland annat 
innebär att arbetsgivaren inte är lika benägen att investera i sin personal. De 
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ovan nämnda faktorerna kan medföra en sämre hälsa och välmående. Det kan 
även medföra familjeproblem när arbetets negativa effekter spiller över på den 
anställdes privatliv. Karlsson (2006) påpekar att det är svårt att dra skarpa 
distinktioner mellan bra och dålig flexibilitet för anställda. Ofta finner forskare 
att en viss aspekt av flexibilitet är av godo medan en annan är av ondo. Trots 
detta anser Karlsson (2006) att det inom denna del av flexibilitetslitteraturen 
framträder en klar bild av att flexibilitet är bra för arbetsgivare och dålig för 
arbetstagare. 
Det finns även argument för att flexibilitet kan vara dåligt för både arbetsgivare 
och arbetstagare när de anställdas anknytning till sin arbetsgivare minskar och 
deras arbetsmoral samt disciplin fallerar. Detta kan skapa nya problem för 
arbetsgivaren eftersom arbetstagaren i en flexibel organisation förväntas vara 
mer autonoma och ta ett större ansvar. Osäkerheten, som flexibiliteten medför, 
reducerar de anställdas drivkrafter och motivation till att bidra till 
organisationens resultat.(Karlsson, 2006) 
Karlsson (2006) anser att det borde vara omöjligt att flexibilitet skulle vara 
negativt för arbetsgivaren i kombination med att det är bra för arbetstagaren. Det 
finns emellertid vissa empiriska studier som visar att en del första linjens chefer 
inte uppskattar flexibla arbetstider trots att det är bra för de anställda. (Karlsson, 
2006) 
Utifrån detta resonemang anser Karlsson (2006) exempelvis att flexibilitet för 
någon är instabilitet för någon annan likväl som att stabilitet för någon är 
inflexibilitet för någon annan. Flexibilitet för arbetsgivare innebär exempelvis 
möjligheten att säga upp en anställd snabbt och kostnadseffektivt, men för 
arbetstagaren är detta instabilitet. För en arbetstagare är det flexibelt att snabbt 
kunna ta ett attraktivare arbete men för arbetsgivaren innebär det instabilitet. 
Flexibilitet är med andra ord ett komplext begrepp och det finns en dubbelhet 
där hänsyn måste tas till relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
(Karlsson, 2006) 
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METOD 
Tillvägagångssättet och databehandlingen i en studie styrs av forskningsstrategin 
och de vetenskapliga grundantaganden som författarna utgår ifrån. Nedan 
redogörs för dessa antaganden och det metodologiska genomförandet av studien. 
Detta med förhoppning om att öka studiens genomskinlighet och trovärdighet. 

FORSKNINGSSTRATEGI OCH UPPLÄGG 
Valet av metod har styrts av studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte är 
att fånga de högpotentiella medarbetarnas uppfattningar och tankar om vad de 
värderar och ser som hinder i arbetssituationen. Avsikten är att beskriva och 
förstå deras syn på sin arbetssituation. När syftet är att beskriva och förstå hur 
individer upplever och förhåller sig till olika fenomen är en kvalitativ metod att 
föredra (Kvale, 1997; Starrin & Svensson, 1996; Patel & Davidson, 2003).  
Kvantitativ och kvalitativ forskning kan ses som två ändpunkter på ett 
kontinuum och forskning inom samhälls- och beteendevetenskap befinner sig 
ofta någonstans mellan dessa två. (Patel & Davidson, 2003) Många forskare 
anser att dessa forskningsstrategier inte endast skiljer sig beträffande 
kvantifiering eller ej. Forskningsstrategierna innebär även olika syn på ontologi, 
epistemologi samt sambandet mellan teori och praktik. (Bryman, 2002)  
Ontologi handlar om vilket sätt vi betraktar verkligheten utifrån och rör frågan 
om sociala entiteter existerar utan oss människor eller om det är konstruktioner 
som inte kan existera oberoende av våra upplevelser. (Bryman, 2002) Patel och 
Davidson (2003) menar att det går att skilja mellan två radikalt olika ontologier, 
vilka är realism och idealism. Ontologisk realism innebär att världen existerar 
oberoende av om vi observerar den eller ej. Ontologisk idealism innebär å andra 
sidan att verkligheten inte kan existera oberoende av våra upplevelser av den. 
(Patel & Davidson, 2003) 
Denna studie är utförd utifrån synen att kunskap om världen är socialt 
konstruerad och vi kan sägas anta en verklighetssyn som ligger mellan 
ovanstående beskrivna extrempunkter. Detta innebär en tro på att ting existerar 
utanför vårt medvetande men att en objektiv kunskap är omöjlig att uppnå. Även 
om det inte existerar en enda verklighet anser vi, studiens författare, att det finns 
en intersubjektiv värld som vi delar med andra. Vi individer delar 
vardagsvärlden med andra och ser olika företeelser på ett visst sätt. Denna 
gemensamma uppfattning uppstår mellan individer genom interaktion och 
kommunikation. Berger och Luckmann (hänvisad till i Alvesson & Sköldberg, 
2008) kallar detta för typifiering. Vi har exempelvis en viss gemensam syn på 
vad en professor och en polis är. (Berger & Luckmann hänvisad till i Alvesson 
& Sköldberg, 2008) 
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I denna studie studeras högpotentiella medarbetare och utgångspunkten är att det 
existerar en viss uppfattning inom organisationen om vad som avses med en 
högpotentiell medarbetare. Denna uppfattning av vad en högpotentiell 
medarbetare är betraktas i studien som socialt konstruerad och kanske också är 
gällande för fler organisationer i Sverige eller möjligtvis i västvärlden i 
allmänhet. Kulturen formar synen på högpotentiella medarbetare och denna 
påverkar även respondenternas upplevelser och värdepreferenser.  
Epistemologi handlar om vad som ska betraktas som kunskapskällan inom 
forskning. Även här kan det sägas finnas två motpoler i form av positivism och 
hermeneutik. Positivister anser att vetenskapen ska bygga på en säker kunskap 
som inhämtas med hjälp av observationer och logiskt resonemang. Logiska 
sanningar existerar endast i människans logiska tänkande, de motsvarar den 
absoluta sanningen och kommer aldrig att variera från fall till fall. (Thurén, 
1991) Motsatsen till positivismen kan sägas vara hermeneutik som präglas av 
humanistiska normer och betonar vikten av förståelse för orsaken till olika 
mänskliga beteenden (Thurén, 1991). Formen för analys i denna studie är det 
Kvale (1997) definierar som meningstolkning vilken till stora delar kan liknas 
vid hermeneutik. I denna studie är utgångspunkten att sociala interaktioner är 
mer komplexa än att de att kan studeras med naturvetenskapliga metoder. 
Objektivitet ifrågasätts och vi anser att forskarens iakttagelser ständigt formas av 
dess förförståelse. I och med en sådan inställning finns det i realiteten inga 
oberoende fakta utan all fakta kan benämnas som teoriimpregnerad och färgad. 
Vid en diskussion om relationen mellan teori och empiri är det vanligt att skilja 
mellan induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2002; 
Patel & Davidson, 2003). Abduktion kan ses som en tredje form och innebär att 
forskaren utgår från empiriska fakta men inte avvisar teoretiska 
förföreställningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). I denna studie har analysen av 
empirin föregripits av inläsning på tidigare forskning och teori inom ämnet samt 
forskning som berör angränsande forskningsområden. På detta sätt har en bild av 
det aktuella forskningsläget erhållits och det har möjliggjort sammanställning 
och systematisering av den kunskap som finns inom problemområdet. Teorin 
har använts som en inspirationskälla och under forskningsprocessen har teori 
och empiri omtolkats i skenet av varandra. Detta tillvägagångssätt stämmer 
överens med det Alvesson och Sköldberg (2008) benämner som abduktivt.  

AVGRÄNSNING AV STUDIEN 
Vid inventering av kompetens inom en organisation finns det flera olika 
positioner och kompetenser att ta hänsyn till. Vid en bredare studie hade det 
även varit intressant att undersöka övriga positioner då olika kompetenser kan 
bidra med olika insatser för en organisations fortlevnad. Det skulle även vara 
intressant att undersöka urvalsprocessen i organisationen, det vill säga hur 
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medarbetarna klassificeras utifrån organisationens värderingar. I studien tas det 
heller inte hänsyn till hur denna klassificering påverkar den miljö och kultur som 
råder i organisationen. Istället har valet gjorts att undersöka de arbetstagare som 
av organisationen anses vara högpotentiella medarbetare. Denna avgränsning är 
gjord för att möjliggöra djupare förståelse för denna specifika grupp.  

UNDERSÖKNINGSGRUPP OCH URVAL 
Empirin till studien har inhämtats från en affärsenhet inom fallföretaget, se 
beskrivning under rubriken ”Den studerade verksamheten”. För att besvara 
studiens första frågeställning och få en allmän inblick i HR-arbetet på den 
berörda affärsenheten har samtal förts med studiens kontaktperson.  
Urvalet har genomförts av studiens kontaktperson utan insyn av studiens 
författare. Efterfrågan har gjorts på en jämn fördelning från 
undersökningsgruppen avseende kön, anställningstid, familjesituation och 
befattning. Faktorer såsom tillänglighet har dock påverkat urvalet vilket gör att 
det mer kan liknas vid det Bryman (2002) kallar ett bekvämlighetsurval. Bryman 
(2002) anser att det i en kvalitativ studie är viktigt att beskriva sitt urval 
utförligt. Resultatet från en kvalitativ studie relateras dock ofta till en teori och 
inte till en population vilket gör att urval och representativitet blir annorlunda än 
i kvantitativa studier. I en kvalitativ studie är det istället kvaliteten på de 
teoretiska slutsatserna som är viktigare vid bedömning av generaliserbarheten 
och inte urvalet i lika stor grad (Bryman, 2002). Avsikten är trots ovannämnda 
faktorer att urvalet ska vara representativt för övriga högpotentiella medarbetare 
på affärsenheten eftersom gruppen är uppskattningsvis homogen och verkar 
inom samma kontext.  
Undersökningsgruppen består av 3 kvinnor och 15 män, totalt 18 arbetstagare. I 
undersökningsgruppen innehar de högpotentiella medarbetarna tjänster såsom 
projektledare, områdeschef och ledningspersonal. De har utbildningsbakgrunder 
där både universitets-, högskole- och yrkesutbildningar finns representerade. De 
högpotentiella medarbetarna har varit anställda inom affärsenheten 7-26 år och 
befinner sig inom åldersspannet 33-49 år. Urvalet består av sex personer av 
dessa 18 arbetstagare, definierade som högpotentiella medarbetare. 
Urvalsgruppen består av två kvinnor och fyra män, som tillsammans 
representerar samtliga poster och utbildningsbakgrunder i urvalsgruppen. De 
intervjuade är jämnt fördelade i åldersspannet och har varit anställda i 
organisationen 7, 10, 11, 15, 24 och 26 år. 

INSAMLINGSMETOD 
Empirin i studien har samlats in genom intervjuer. Dessa intervjuer kan 
benämnas kvalitativa och Kvale (1997) definierar den kvalitativa 
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forskningsintervjun som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka det beskrivna fenomenets mening” 
(Kvale, 1997, s. 13). Den kvalitativa intervjun lämpar sig i denna studie 
eftersom syftet är att beskriva och förstå hur individer upplever och förhåller sig 
till sitt arbete. Avsikten är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten i respondenternas uppfattning av sin arbetssituation. Genom 
intervjun kan respondenten förmedla sin situation ur ett eget perspektiv och med 
egna ord. 
Enligt Patel och Davidson (2003) har en kvalitativ intervju en låg grad av 
standardisering, det vill säga att intervjupersonen ges utrymme att svara på 
frågorna med sina egna ord. Detta är också fallet i denna studie och enligt 
Bryman (2002) bidrar detta till att respondenten får utrymme att tillföra 
information som inte kan förutses innan intervjun. 
I en kvalitativ intervju kan graden av strukturering variera och intervjuerna i 
denna studie kan sägas vara semistrukturerade. Detta innebär att vissa specifika 
teman berörts under intervjuerna men frågorna har inte nödvändigtvis kommit i 
samma ordning vid varje intervju. Dessa teman har formulerats utifrån samtal 
med studiens kontaktperson samt inläsning på tidigare forskning och teorier 
rörande arbetstillfredsställelse samt forskning specifikt inriktad på 
högpotentiella medarbetare. Det är enligt Kvale (1997) i en semistrukturerad 
intervju möjligt att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden, vilket även har 
gjorts i de genomförda intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer gör på detta 
sätt intervjuprocessen mer flexibel än om intervjuerna baserats på en uppsättning 
rigida och i förväg bestämda frågor. Hänsyn kan även tas till kroppsspråk, 
tonfall och val av uttryck. Däremot finns det fortfarande en viss struktur som i 
denna studie anses vara nödvändig för att kunna analysera de olika intervjuerna. 
I studien har frågorna i möjligaste mån ställts i den ursprungliga ordningen, 
enligt Bryman (2002) ökar detta jämförbarheten mellan de olika intervjuerna. 
Samtliga intervjuer i studien har genomförts i lokaler som tillhandahållits av 
företaget. Intervjuerna har spelats in efter godkännande av respondenterna och 
båda författarna till studien har deltagit aktivt i samtliga intervjuer. En risk med 
intervjusituationen är att respondenterna inte svarar helt uppriktigt utan svarar på 
ett sätt som är socialt accepterat och därmed gör intervjuaren till lags. (Bryman, 
2002) I denna studie bedöms det vara en risk att respondenterna uppfattat oss 
intervjuare och studien som ett redskap för arbetsgivaren. För att minimera 
risken och därmed den eventuella effekt detta skulle kunna få på svarens 
utformning har respondenterna informerats om syftet med studien som är att 
uppmärksamma organisationen om deras åsikter och därigenom underlätta 
samarbetet mellan de högpotentiella arbetstagarna och organisationen. 
Respondenterna har även informerats om att information som framkommer i 
intervjuerna behandlas konfidentiellt. 
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BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA 
Samtliga intervjuer i studien har transkriberats för att strukturera 
intervjumaterialet till en form som lämpar sig för analys. Transkribering av en 
intervju innebär att transkriberaren transformerar intervjun och att den blir 
rekonstruerad. Det är viktigt att beakta att talspråk och skriftspråk har olika 
retoriska former och det kan därför vara svårt att göra utskrifter läsvänliga utan 
att tappa betydelser i uttalanden. (Kvale, 1997) I denna studie har uttalanden i 
största möjliga utsträckning återgetts ordagrant, vilket har bibehållits under 
analysen av intervjuerna. Däremot har talspråket till viss del rättats till i de citat 
som återges i resultatdelen, detta för att göra materialet läsvänligt.  
Det handlar om en avvägning vid transkribering och det finns inte ett 
standardsvar för hur detaljrik forskaren ska vara utan formen av analys styr detta 
till stor del. Formen för analys i denna studie är det Kvale (1997) definierar som 
meningstolkning och transkriberingarna är i denna studie detaljrika eftersom 
förståelse även söks bakom det som sagts explicit vid användning av 
meningstolkning. 
Eftersom meningstolkning har använts som analysmetod har vi gått utöver det 
direkt sagda i intervjuerna för att skapa mer eller mindre spekulativa tolkningar 
av materialet. Denna analysmetod är nära besläktat med hermeneutiken och 
forskaren måste använda sig av sin förförståelse för att för att kunna förstå 
omvärlden och det observerade (Kvale, 1997). Denna analysmetod har använts 
för att kunna placera uttalandena i ett större sammanhang och förstå hur 
respondenterna upplever och förhåller sig till sin arbetssituation med hänsyn till 
faktorer i såväl som utanför arbetet. För att besvara frågeställningarna är det 
viktigt att förstå uttalandena i relation till den kontext de förekommer och då till 
exempelvis den syn som finns på arbete idag och övriga förutsättningar i 
samhället. 
Det finns i meningstolkning ingen standardmetod för analys av 
intervjumaterialet eftersom en sådan i detta fall endast skulle begränsa 
tolkningen. Tolkaren måste kunna växla fritt mellan olika sätt att analysera och 
kunna gå från helhet, som kan vara en teori eller hela intervjusituationen, till 
delar och tillbaka till helheten. (Kvale, 1997) Respondenterna som deltagit i 
denna studie har samtliga arbetat inom den studerade affärsenheten flera år. För 
att få en rik och täckande förståelse har deras arbetssituation diskuterats utifrån 
dåtid, nutid och framtid. Inom varje tidsaspekt har upplevda positiva och 
negativa aspekter behandlats. Dåtid har diskuterats med avseende på 
upplevelsen av hur de har kommit till sin nuvarande position. Framtidsaspekten 
handlar om vad respondenterna anser vara behövligt eller önskvärt för att 
fortsätta utvecklas och motiveras i sitt yrkesliv. Av de tre tidsaspekterna har 
dock nutid behandlats mest utförligt. Nutid har diskuterats utifrån upplevelse av 
ideal, faktisk och icke-fungerande arbetssituation (för vidare information, se 
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intervjuguiden i Bilaga 1). För att strukturera materialet i denna studie har 
gemensamma teman mellan respondenterna identifierats, oavsett om dessa har 
haft positiv eller negativ innebörd för respondenten har de kategoriserats in 
under samma område. Uttalandena har emellertid markerats som positiva eller 
negativa. De teman som används har först tagits fram enskilt av intervjuarna för 
att sedan diskuteras fram gemensamt, detta för att minska risken att något 
förbises eller placeras in i en felaktig grupp. Efter uppdelningen av materialet i 
dessa teman har intervjuerna återigen lästs igenom i sin helhet för att söka en 
djupare förståelse för uttalandena. De uppmärksammade temana har tolkats både 
utifrån de enskilda intervjuerna och utifrån den samlade bilden av samtliga 
intervjuer. På detta sätt har paralleller kunnat identifieras även om inte 
respondenterna själva påtalat dem. Efter detta har en sammanställning gjorts där 
uttalandena har placerats in i sina teman under respektive respondent. Detta har 
möjliggjort en överskådlighet för hur välrepresenterade åsikterna är. Samtliga 
aspekter som framkommit under intervjuerna har kunnat placeras in under något 
av de framtagna temana. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vid genomförandet av en studie bör de forskningsetiska kraven tas i beaktande, 
detta för att kunna skydda de individer som deltar i undersökningen. Vid 
undersökningar som innebär att information rörande enskild individ kommer att 
offentliggöras bör den ansvariga för undersökningen väga forskningskravet, det 
vill säga forskningens relevans ur samhälls- och forskningsperspektiv mot 
individskyddskravet. Inom individskyddskravet kan det utläsa ett antal delkrav 
som underlättar efterföljandet av individskyddskravet som helhet. (HFSR, 2002) 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (HFSR, 2002).  
Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om bland annat 
forskningens syfte, deltagarens villkor och om rätten att avbryta sin medverkan 
(HFSR, 2002). I denna studie har information om studiens syfte och 
respondenternas rätt att inte svara eller avbryta intervjun delgivits samtliga 
respondenter i den inledande kontakten.  
Samtyckeskravet lägger vikt på att deltagarna själva bestämmer om de vill delta 
eller inte. Det ska finnas möjlighet att avbryta undersökningen när som helst, 
utan att på något sätt råka illa ut. (HFSR, 2002) Även detta krav har beaktats och 
vid inledningen av varje intervju har respondenten informeras om att det när 
som helst går att avbryta sin medverkan.  
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de medverkande deltagarna 
i ett forskningsprojekt ska hållas konfidentiella. Personuppgifter ska förvaras så 
att inga obehöriga kan ta del av dem. (HFSR, 2002) I studien har fyra män och 
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två kvinnor intervjuats. Eftersom kontaktpersonen på företaget vet vilka dessa är 
har information om respondenterna gjorts könsneutral för att försvåra 
identifieringen av dessa. I resultatdelen presenteras därför citat från intervjuerna 
med fingerade androgyna namn. Dessa namn kan kännas ovanliga, de är dock 
valda utifrån Statistiska Central Byråns register över hur många svenskar av 
respektive kön som är innehavare av respektive namn (URL6, 2008). Även i 
beskrivningen av de intervjuade har information om dem ämnats göras så 
anonym att den inte avslöjar respondenternas identitet, men samtidigt ger en 
förståelse för dem som individer och arbetstagare.  
Det sista kravet kan benämnas nyttjandekravet och innebär att uppgifter 
insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 
Uppgifterna får ej användas eller utlånas för icke-vetenskapligt bruk (HFSR, 
2002). Samtliga berörda av studien kommer att delges resultatet av forskningen 
och informeras om på vilket sätt resultatet ska publiceras.  

KVALITETSKRITERIER 
Reliabilitet och validitet är begrepp som används inom kvantitativ forskning för 
att beskriva en undersöknings kvalitet. Inom kvalitativ forskning får dessa 
begrepp en annan innebörd och några författare anser att begreppen 
överhuvudtaget inte är relevanta. (Bryman, 2002; Kvale, 1997; Patel & 
Davidson, 2003) Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) 
föreslår enligt Bryman (2002) två grundläggande kriterier för denna bedömning, 
dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan därefter delas in i fyra 
delkriterier: 
Tillförlitlighet, som kan liknas vid intern validitet, innebär att det ska finnas en 
trovärdighet i beskrivningen av den sociala verkligheten. För att bekräfta 
forskarens bild av den sociala verkligheten och därmed säkerställa 
tillförlitligheten, kan metoder som respondentvalidering och triangulering 
användas. (Bryman, 2002) Under samtliga intervjuer har respondentvalidering 
använts genom att ställa följdfrågor för att säkerställa att uppfattningen av det 
sagda stämmer överens med respondentens andemening. Respondenterna har 
även tillfrågats om det är möjligt att återkomma vid oklarheter. Detta har vid 
analysen inte bedömts nödvändigt att göra. 
Överförbarhet, som kan liknas vid extern validitet inom kvantitativ forskning, är 
enligt Lincoln och Guba (1985) (hänvisade till i Bryman, 2002) en empirisk 
fråga. Genom att göra en fyllig redogörelse, så kallad thick description, kan 
däremot forskaren förse andra personer med data som gör att de kan bedöma hur 
pass överförbara resultaten är till andra miljöer. (Bryman, 2002) Detta har i 
möjligaste mån eftersträvats i studien genom att beskriva den studerade 
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organisationen samt respondenterna och deras upplevelse av sin arbetssituation. 
Begränsningar har dock gjorts med hänsyn till respondenternas konfidentialitet. 
Pålitlighet kan liknas vid reliabilitet vid kvantitativ forskning. För att 
säkerhetsställa pålitlighet bör forskaren redogöra för alla faser i 
forskningsprocessen. Kollegor kan sedan kritiskt granska denna process och 
bedöma om slutsatserna av studierna är berättigade. (Bryman, 2002) 
Pålitligheten i denna studie skulle kunna ifrågasättas eftersom urvalet till studien 
skett av studiens kontaktperson vilket kan ha medfört att personer med vissa 
åsikter valts ut och att dessa inte är representativa för övriga i gruppen. Avsikten 
har dock varit att beskriva urvalsprocessen på ett utförligt och ärligt sätt. 
Möjlighet att styrka samt konfirmera kan ses som objektivitet inom kvantitativ 
forskning. Även om det inte är möjligt att erhålla fullständig objektivitet i en 
samhällelig forskning ska det framgå att forskaren strävat efter att undvika att 
egna ståndpunkter och värderingar påverkat utförande och resultat. (Bryman, 
2002) I denna studie har analysen formats av den förförståelse inläsning på teori 
och forskning medfört. Detta kan ha påverkat resultaten såtillvida att de styrts av 
den tidigare teoriförståelsen och viss empiri därmed sökts i intervjuerna.  
Utöver dessa fyra tillförlitlighetskriterier finns ett antal kriterier för äkthet, 
samtliga dessa behandlar studiens relevans för undersökningspersonerna (se 
vidare Bryman, 2002). 
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RESULTAT 
Under intervjuerna har respondenternas upplevelse av sin arbetssituation 
diskuterats utifrån olika infallsvinklar. Dessa infallsvinklar utgår ifrån 
upplevelsen av arbetssituationen i dåtid, nutid och framtid. Samtliga tidsaspekter 
har behandlats med avseende på upplevda möjligheter och svårigheter. Dåtid 
behandlas för att ge en bakgrund och förståelse för respondenternas nuvarande 
position. Stycket som behandlar nutid har utvecklats mer utförligt än de andra 
två och därav sorterats in i fler underrubriker. Framtid berör respondenternas 
förväntningar och önskemål inför kommande yrkesliv. Nedan följer en kort 
beskrivning av respondenterna och sedan en redogörelse för vad som 
framkommit under intervjuerna. Respondenterna, i studien kallade Alex, Chris, 
Inge, Jun, Kim och Robin har tilldelats fingerade namn.  
Respondenterna, två kvinnor och fyra män, befinner sig inom åldersspannet 33-
49 år och har verkat inom organisationen mellan 7 och 26 år. Idag har de 
befattningar som innebär projektledning, områdesledning och/eller medlemskap 
i ledningsgruppen för affärsenheten. Samtliga av respondenterna har partners 
sedan flera år tillbaka och fyra av de sex intervjuade har även barn. På fritiden 
försöker de hinna med fritidsaktiviteter såsom deltagande i och ledning av 
föreningsliv, resor och övrigt familjeliv. I respondenternas anställningsavtal 
används inte begreppet övertid, de har istället flextidsystem som innebär att 
inarbetad arbetstid kan tas ut i ledig tid. Samtliga av de intervjuade har i 
dagsläget ett överskott av arbetade timmar, vid en skattning anges en normal 
arbetsvecka bestå av 45-50 timmar.  

HUR UPPLEVER HÖGPOTENTIELLA MEDARBETARE SIN 
YRKESKARRIÄRS FRAMVÄXT? 

Trots att ingen av respondenterna, som idag är klassificerade som högpotentiella 
medarbetare i organisationen, till en första början tänkte stanna inom den 
aktuella organisationen längre än ett par år har de idag verkat inom 
affärsenheten en längre tid. Från det att de började arbeta inom affärsenheten har 
de vid ett flertal tillfällen bytt arbetsuppgifter när nya projekt har kommit in. 
Under denna anställningstid framhålls ledarskapet vara viktigt. Ledarskapet 
påverkar och är en del i att respondenterna känner sig betydelsefulla samt får det 
stöd och den feedback de önskar. Ledarskapet påverkar med andra ord hur 
respondenterna trivs och hur de utvecklas i sina roller. Detta gäller både det egna 
ledarskapet, med avseende på ansvarstagande, påverkan och samarbete, såväl 
som deras överordnades ledarskap och hur dessa leder och stödjer 
verksamheten. Jun beskriver hur viktigt ledarskapet är för att de anställda ska 
kunna utvecklas och tillföra något till organisationen. Coachningen från ledarna 
består dels i kontinuerlig feedback och stöd men även av kravställande och 
pådrivning. Jun säger följande angående coachning: 
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Men sen blev det en plats ledig på en tjänst och jag fick ett par ledare runt 
mig som hade förmågan att på något sätt bryta loss mig från det gamla sättet 
att tänka. Och det gjorde hela mitt liv skulle jag vilja säga. De personerna 
har jag allt att tacka för. De fick in mig på nya sätt att tänka, de fick mig att 
förstå att det går att påverka det går att förändra verksamheten trots att man 
är ung. – Jun 

I de flesta fall har respondenterna inte valt att söka chefspositioner eller gå 
chefsutbildningar på eget initiativ utan istället blivit tillfrågade av sina 
överordnade om de skulle vara intresserade av tjänster som uppkommit i 
samband med tillskott av nya projekt till organisationen eller omorganisationer. 
Chris har dock vid ett tillfälle valt att på eget initiativ söka en chefsposition. Vid 
frågan om anledning till detta framkommer vikten av rätt ledarskap:  

Det var egentligen baserat på att jag inte ville jobba kvar med den nya 
chefen som kom. Jag kände att jag behövde flytta på mig. Sen kände jag ju 
väldigt, alltså det är väl lite så att jag har haft, jag kände ju han som var chef 
över chefen på verktygsverkstan, jag ville väl mer ha honom som min chef. 
- Chris 

Kim har under sin karriär rört sig inom sitt ursprungliga utbildningsområde till 
högre grad än de andra som styrts av de projekt som kommit upp. Projekten har 
för dessa möjliggjort nya utmaningar och inriktningar. Fem av de sex 
respondenterna beskriver sig även till större grad som utformare och 
konstruktörer än förvaltare.  

Mycket är ju att kunna sätta upp mål och följa mål, se att det händer saker. 
Jag är ingen bra förvaltare egentligen, utan måste hela tiden se hur djupt 
man kan spänna bågen. Det är viktigt, inte liksom att nu ska du se till att det 
här bibehålls under 10 år. Det fungerar inte, utan det är mer ganska fria 
händer, vi måste bli bättre, vi måste utvecklas inom det här. – Robin 

Samtliga visar en vilja att utmana sig själva och en vilja att vara med på nya, 
ännu outformade projekt. En stor del av arbetsglädjen återfinns i att lösa 
problem, samverka med andra och uppnå de utsatta målen. Att de idag innehar 
ledande positioner inom organisationen beskriver de som mer beroende av 
tillfälligheter och andra personers uppmuntran och initiativ än deras egen 
strävan efter karriär. 

NUVARANDE ARBETSSITUATION 
Under intervjuerna har nedan presenterade områden behandlats i samtliga 
intervjuer. Genomgående framgår en ödmjuk ton där respondenterna sällan 
tillskriver framgång eller avancemang till dem själva. Lyckade resultat och 
karriärsteg tillskrivs istället tur och uppmärksamma chefer. Det är även en 
genomgående positiv inställning till organisationen de arbetar vid och de anser 
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sig snarare vara en del av denna än arbetstagare hos densamma. De anser även 
att de som arbetstagare, chefer och ledare skulle kunna påverka de mindre 
fördelaktiga situationerna som uppmärksammats under intervjuerna åt en mer 
hållbar situation, det vill säga att det är deras ansvar. 

Variation 
En betydande del av en ideal arbetssituation är att det finns en variation av olika 
uppdrag och arbetsuppgifter. Variationen bidrar till att arbetsuppgifterna känns 
som en utmaning och att det finns möjlighet till problemlösning. Aktiviteter som 
uppstart av projekt, formgivning av dessa, skapande av målvisioner samt 
utmaning i form av tidigare olösta problem motiverar till kreativt tänkande och 
utveckling. Skapandet behöver däremot inte ske individuellt, problemlösning i 
grupp och att genom samverkan nå ny förståelse är för dem en naturlig del av 
processen. Det bästa med nuvarande arbetssituation är enligt Robin: 

Att det händer väldigt mycket. Det är många som vill väldigt mycket just 
nu. Det är inte det här trötta utan det är mycket piggt och aktivt. – Robin 

Arbetsglädjen och motivationen ligger i att skapa målvisioner samt att formge 
och starta nya projekt. Vikten av kreativitet och problemlösning i det dagliga 
arbetet framgår i samtliga intervjuer. Samtidigt som det finns en stolthet i att 
prestera och utföra den aktuella arbetsuppgiften väl, framgår det att jakten på 
nya utmaningar börjar så snart något känns alltför invant och rutinmässigt. En 
alltför rutinmässig arbetssituation ger inte energi i arbetet. Inge säger följande: 

Jag bytt områden så man har ju haft nya saker att lära sig hela tiden så man 
känner att det är lite att jobba med. Och det var väl så jag kände här för 
något år sen då att nu kan jag det här. Nu är det liksom inget nytt som trillar 
in varje dag och då är det dags att hitta något annat. – Inge  

Trots att respondenterna uppskattar och motiveras av snabbt förändrade 
arbetsvillkor och ständig tillförsel av nya problem att lösa finns det en önskan 
om att kunna lägga upp och planera arbetsdagen och det aktuella projektet. Detta 
för att kunna skapa en överblick och möjlighet att arbeta med utvecklingsarbete. 
I den projektbaserade arbetssituationen kommer många oförutsedda uppdrag in 
vilket påverkar de högpotentiella medarbetarna negativt eftersom tid och fokus 
då stjäls från tidigare planerade åtaganden.   

Det kanske dyker upp saker som ruckar lite på, sådana här riktiga ad-hoc 
grejer. Det kan vara störande, alltså när man ligger och har saker som jag 
själv har förberett, och så måste jag ställa in eller ändra på det därför att det 
har dykt upp något annat. – Alex 
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Även om samtliga respondenter vill ha variation i arbetsuppgifter och upplägg är 
behovet av en röd tråd och ordningsamhet i arbetsdagen framträdande. Kim 
säger:  

Det är inte alltid det fungerar och det är väl det kanske som man skulle vilja 
ha, få lite bättre struktur på då. – Kim   

Avgränsning 
Ett återkommande problem för respondenterna är att få tiden att räcka till. 
Samtliga anser att det ligger på deras eget ansvar att planera sitt arbete så att de 
effektivt hinner med samtliga uppgifter. Flera av dem försöker även optimera sin 
planering i form av balans mellan inbokad tid och egen disponibel tid. Vid 
frågan om det är ett problem för dem att få det att fungera med arbetsliv och 
privatliv svarar Jun, som idag har svårt att hitta motivation på grund av minskad 
arbetsbörda i form av arbetsuppgifternas omfattning och ansvarstyngd: 

Innan fanns det ju ingen konflikt för då var det ju bara arbetsliv liksom. – 
Jun 

Övriga respondenter, som inte ser någon konflikt, uppger att de spenderar 
mycket tid på arbetet för närvarande. 

Ja alltså om jag uttalar mig rent känslomässigt, utan någon fakta i det, så har 
vi en kultur i att cheferna ska jobba mycket./…/. Nej vi har en kultur som 
gör att det är fint att jobba mycket. Just nu. – Chris 

Även om de inte upplever sin egen situation för påfrestande visar de en 
medvetenhet och ett ansvarskännande för att kontrollera grad av 
arbetsbelastningen på de anställda. Både Robin och Inge poängterar vikten av 
interaktion med sina anställda, att vara uppmärksam på hur deras anställda mår 
och upplever sin arbetssituation.  

Man behöver inte bry sig om vad de gör utan det är att de får ventilera två 
minuter och är det något som gäller jobbet då kommer det upp, annars är det 
bara en social kontakt som man måste ta. Därför är jag lite grann, 
Management by walking around, det är viktigt. Framförallt när man har 
personalen lite utspridda, att man är därute. Och det känner jag att vi har för 
lite tid till just nu. – Inge 

Under intervjuerna framkommer det vid tre olika tillfällen att det finns en 
vaksamhet för överbelastning. Robin har tidigare erfarit när personer i 
omgivningen blir utbrända och efterfrågar nu ett mer stringent, förebyggande 
stöd och inte endast stöd för specifika fall. 

Jag har ingen lösning på det men på något sätt bör man hitta instrument för 
att se om personen är i riskzonen. /…/. Vi tog över när den här 
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produktionsledaren gick i väggen. Vi såg ju att han var trött och matt. /…/. 
Sedan frågade man hur mår du egentligen? Och han bara sa att det är bra. 
Hade man vetat efteråt vad som skulle hända så hade man sagt att du får inte 
vara där utan du får vara här borta nu. /…/. Jag känner mig inte trygg i att nu 
har vi sett det hända och nu vet jag precis vad jag ska göra. Jag är heller inte 
säker på att få stödet att göra det. - Robin  

Risken att driva sig själv för långt är något som Jun uppmärksammats på.  

Och det är ju väldigt viktigt att det finns ledare runt omkring som kan hjälpa 
till och ge [energi] till mig då. Alltså, mina ledare, och det fanns det inte 
riktigt då, så att jag hade en period när det var väldigt nära att det skulle gå 
snett. – Jun 

Utöver att få tiden att räcka till är bristen på tydlighet i ansvarsfördelning på 
affärsenheten något som verkar orsaka problem i det dagliga arbetet. Samtliga 
utom Inge lyfter detta som en vanlig anledning till påfrestningar eftersom tid och 
kraft behöver läggas på att resonera om vem som ansvarar för vad istället för att 
kunna fokusera på projektet. Ett skäl till denna brist i tydligheten angående vem 
eller vilken avdelning som ansvarar för vad tros ligga i ständigt återkommande 
omorganisationer och brist på tid att låta organisationen stabiliseras efter en 
förändring. Samtliga anser att organisationens mål är tydliga men att 
diskussioner och tvister om hur en uppgift eller problem ska hanteras ofta rör 
vem ansvaret ligger på.  

För det finns en bit som är tydlig, det är liksom klara förväntningar. Sen 
finns det saker som inte förväntas. Sen finns det ett spann som säger vem 
förväntas det här av? Sitter man på den ena kanten kanske man tycker att det 
förväntas av dem som sitter på den andra kanten och tvärt om då. Då kan det 
bli en blamekultur istället. Det är någon annans fel. – Robin 

Alex menar att det inte är bristen på tydlighet i rollerna utan bristen på 
diskussionen fram till fördelningen, det vill säga förståelsen som är det viktiga. 
Lite lösare gränser gör snarare att den enskilda individen får större spelrum. 
Brist i ansvarsfördelningen verkar dock enligt de andra respondenterna resultera 
i att tilliten till de andra medarbetarna skadas. Chris säger exempelvis: 

[Ansvarsfördelningen] är nog tydlig, men det är egentligen när man går 
utanför sitt eget ansvarsområde och börjar röra i saker som [man] inte har 
[ansvar för], och att man inte litar på att andra personer gör sitt yttersta utan 
man vill sätta liksom lite, man vill sätta lite tryck då. Och det tycker jag är 
onödigt, vi borde ju fokusera på affärerna då egentligen. Istället för att träta 
inbördes. – Chris 

De största problem som framkommer gällande förväntningar och ansvar avser 
hur samarbetet fungerar med kollegor på andra positioner och avdelningar inom 
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organisationen, men det återspeglas även i brist på samförstånd i vad som väntas 
av respondenterna i deras respektive ansvarsroller. 

Ett annat hinder tycker jag kan kanske vara att liksom att förväntningarna 
från organisationen är på en annan nivå på mig än vad jag själv tycker är 
mitt ansvar. Det gör att man oftast måste agera direkt ut i organisationen på 
ett annat sätt och lägga en massa tid på det istället för att jobba med de här 
lite mer övergripande frågorna som ligger inom mitt ansvarsområde. – Kim 

Struktur 
En stor del av tiden går till möten, både av det akuta slaget när det kommit in 
ärenden oförutsett och måste behandlas samt kontinuerliga möten med olika 
delar av affärsenheten. Möten är tillfällen för att nå nya kreativa lösningar, att 
samverka med andra, ta del av hela affärsenhetens aktuella status och få en 
helhetsbild. Detta ger en ökad förståelse vilket upplevs betydelsefullt. Det ger 
även möjlighet att förutse hur händelser på andra platser i organisationen 
kommer att påverka den enskildes arbetssituation framöver, beroende på att de 
olika avdelningarna eller processerna samverkar med varandra. En del av det 
som upplevs negativt är att möten tar tid från andra sysslor. 

Sen så springer man på sådana här mötesrallyn som går i ett då. /…/. Vi har 
många 2-timmars möten som är helt värdelöst. – Chris 

Mötesformen är trots tidsåtgången viktig för samtliga respondenter eftersom 
information fördelas, avstämningar sker och framtida planering läggs upp. Trots 
att möten är värdefulla för respondenterna uppstår det problem när tiden inte 
räcker till för att gå på dessa. I organisationen används ett datoriserat 
bokningssystem där det går att boka andra personer till olika möten. Detta har 
resulterat i att en person ofta är uppbokad på flera olika möten samtidigt och 
hänsyn tas inte till att det finns tidigare inlagda aktiviteter på en person som 
kallas till mötet. Tidsbristen på grund av alla möten medför även avsaknad av tid 
för eget arbete och reflektionstillfällen till att hantera nya idéer och tankar. 

När man leder en verksamhet så kommer det ju hela tiden upp nya saker på 
kvällen och på fritiden, att det måste vi göra och det måste vi göra, och få 
chansen att på något vis plantera de grejerna och, det måste finnas lite 
luckor i vardagen. Och det är det väl lite si och så med tycker jag. /…/. Folk 
kallar till möten hela tiden och det känns trångt i kalendern. - Inge 

Det är heller inte på och emellan alla nivåer i organisationen som 
informationsspridningen fungerar. Detta får konsekvenser för respondenterna då 
de i sitt arbete har behov av en helhetssyn och ansvar för samordning.  
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Vi har särskilda beslutsmöten /.../. Nu har man delegerat ut detta till 
avdelningsnivå också. Överhörning och koordinationen därifrån är viktig att 
den fungerar och det gör den inte idag. – Kim 

Nej inte emellan avdelningarna, där är det ont om det tycker jag. Inom 
avdelningen där jag jobbar tycker jag att det är bra. – Chris 

Betydelsefullhet och feedback 
Vid diskussioner kring vad som ger energi i arbetet och vad det är som gör en 
arbetsdag intressant och motiverande framgår i samtliga intervjuer vikten av nya 
utmaningar i arbetet och variation i arbetsdagen. Vid en mer generell ansats, det 
vill säga vad det är bäst med arbetet, är svaren även där lika; ansvar och 
påverkan framhålls enhetligt. Kim säger:  

Det bästa med min arbetssituation det är att det är jag har ett eget ansvar för 
ett område, med stor möjlighet att påverka.– Kim 

Känslan av att kunna påverka och av ett ansvarskännande resulterar i motivation 
och engagemang. Jun har nyligen på grund av förändrad livssituation i 
privatlivet valt att ta en mindre ansvarsfull roll i arbetet och upplever nu 
svårigheter med att motiveras och känna energi i det dagliga arbetet. 
Helhetsbilden och känslan av att kunna påverka är inte längre lika stark och Jun 
beskriver sig numera som en ”vanlig arbetare” snarare än en ledare. Jun 
beskriver sin nuvarande känsla enligt följande: 

För att jag känner att den situationen som jag har just nu den är väldigt lugn, 
den är inte jättepressad för arbetsuppgifterna är inte så stora ännu, den 
kanske kan bli det men just nu är den rätt liten. Det gör ju att jag har rätt 
svårt att ha energi överhuvudtaget i jobbet. Alltså jag, det är ju också en 
lärprocess, att lära sig att ha energi även om det inte är fullt tryck på något 
sätt. – Jun 

Att få vara med och påverka och ansvara för ett område betyder däremot 
ingenting om det inte finns en efterfrågan på insatsen; 

Ja, möjlighet att påverka är viktigt. Efterfrågan, det spelar ingen roll om jag 
sitter i ledningen om ingen efterfrågar det jag gör, hur kul är det då på en 
skala. Det är inget roligt alls. – Inge  

Inge anser att det viktigt att organisationen inte glömmer bort att även komma 
med feedback till dem som innehar ledarpositioner. Att visa att det den enskilda 
individen producerar och duger som han eller hon är: 

Följer man inte upp och jobbar med även oss chefer. För vi funkar ju inte 
annorlunda än övriga./…/. För mig som individ i alla fall tror jag det är 
viktigt att någon efterfrågar det jag gör och åtminstone visar att det räcker, 
det är ok. - Inge 
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Att få feedback anser Robin, som arbetat under sin närmsta chef en längre tid, 
fungerar bra. Feedbacken erhålls vanligtvis genom samtal med närmsta chef vid 
avstämningar och samordning.  

Vi pratar ju i telefon varje dag och vi träffas varje morgon så där får jag rätt 
mycket. Jag känner av honom ganska väl om han nöjd eller inte nöjd. Han 
säger ju [ifrån] också. Han säger väl för det mesta att han är nöjd men det tar 
ju bäst om han säger när han är missnöjd och det händer ju att han gör det 
med, när jag fiskar lite. Där har jag ganska bra grepp om vad han gillar och 
vad han inte gillar. – Robin 

Alla respondenterna har dock inte denna kontinuerliga feedback från sin 
närmaste chef, enligt respondenterna beror feedbackens kvalitet på chefen som 
individ. Omorganisationer och tillfälliga tillförordnanden har också under de 
senaste åren gjort att förekomst av feedback i organisationen varit skiftande:  

Nej det har inte funkat så bra de senaste åren, det har det inte gjort. Det är 
väldigt personberoende vem man har som chef. – Chris  

En motivationsfaktor förefaller vara att individen känner att denna bidrar med 
något och att dess kunskap efterfrågas av organisationen. Det behöver inte 
endast vara att som enskild individ känna att man bidrar med något utan det kan 
vara att tillsammans med andra känna relevansen av ett bidrag för 
organisationens mål. Detta framkommer också av Alex svar på frågan om vad 
som är motiverande för att gå till arbetet: 

Ja, känna att vi påverkar, att vi liksom jobbar för att nå ett gemensamt mål 
eller ett resultat. Få chansen att jobba med folk och kanske liksom hjälpa 
dem eller sådär. Och [få] /…/ vara lite nyttig. – Alex  

Vid diskussioner om vad respondenterna upplever tar negativ energi i 
arbetssituationen framkommer moment i arbetet som känns meningslösa. Dessa 
är arbetsuppgifter som inte är primärt relaterade till den huvudsakliga sysslan, 
men som stjäl tid och energi. Här kan tre områden urskiljas; diskussioner till 
följd av brist i ansvarsfördelning, störmoment i den planerade agendan samt 
arbetsuppgifter som ligger i arbetsrollen utan att ha direkt koppling till den 
primära arbetsuppgiften. Diskussioner till följd av brist i ansvarsfördelningen 
handlar för respondenterna om att reda ut vem som ska ansvara för vad, vem 
som har rätt att få tillgång till viss information och vem som är skyldig att 
ansvara för att resultat presteras. Det handlar även om att dementera felaktiga 
mejl som sprids till enheter av chefer och ansvariga som inte har all information 
och därigenom även förmedlar skev information. Störmoment i den planerade 
agendan innebär att extra tid måste planeras in i en redan fullbokad arbetsdag för 
att hantera akuta problem som påverkar respondentens ansvarsområde. 
Arbetsuppgifter som ligger i arbetsrollen utan att ha direkt koppling till den 
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primära arbetsuppgiften är till största delen av administrativ karaktär. Dessa 
upplevs vara nästintill meningslösa eftersom de inte kräver respondenternas 
yrkeskompetens och de tar tid och energi från mer betydelsefulla uppgifter. 

P-korten är, det är när jag går in och attesterar våra konsulter som vi har 
inne. Det är en sådan där grej att göra, det är bara att gå in och kolla att det 
verkar stämma och klicka i att det är klart. Sådant tycker jag tar jobbig 
energi för att det tar ju ingen tid egentligen om man ska säga, ska jag gå in 
där och kolla på de här individerna om de har gjort vad de ska titta på dem, 
och det har de ju alltid gjort, så det är mer en bock i kanten. – Robin 

Även Chris känner att vissa administrativa sysslor stjäl energi och föreslår att 
administrativ hjälp skulle kunna underlätta arbetssituationen: 

Så det skulle kännas bra, om man kan sockra på med lite mer sådant. Med 
människor som kan göra jobb åt en av lite enklare karaktär. Det skulle vara 
värt en del. – Chris 

Hur upplever högpotentiella medarbetare organisationens förmåner? 
För respondenterna är arbetet det väsentliga, det vill säga att de känner att de 
utmanas, att de bidrar och att de har stödet från organisationen att göra det. I 
organisationen finns det idag förmånssystem som möjliggör träning på 
organisationens träningscenter samt möjlighet till tjänstebil eller städhjälp. De 
som klassificerats som högpotentiella medarbetare av organisationen har inte 
andra belöningssystem än resterande personalstyrka. Vid förfrågan om det finns 
någon förmån som saknas eller värderas extra mycket blir responsen att det är 
förutsättningarna i arbetet som betyder mest.  

Nej jag vet inte, jag är inte så mycket för sådana där. Faktiskt. Alltså jag, jag 
tycker att det är lite, vad ska man säga? Instrumentellt tänkande sådär. Så 
att, jag känner så här /…/ jag vill givetvis ha bra betalt, så är det ju. [Men] 
alltså det är ingenting som jag ligger på om, /.../ bra grundlön och bra 
förutsättningar det är, det räcker på något sätt. - Alex 

Belöningssystem verkar vara något som samtliga respondenter ser som 
oväsentliga och nästintill irriterande att diskutera. Jun säger: 

En spontan reaktion är bara, usch jag tycker inte om de här debatterna 
överhuvudtaget. Jag tycker att man fokuserar fel då. /…/. Man måste ha en 
lön så man klarar sig, alltså det inser jag med. Det är jättetufft att gå med 
väldigt låg lön. Men jag tror att ingen har det så illa som faktiskt har ett jobb 
här. Så att vi behöver hålla på så utan då tycker jag, för mig ger det mycket. 
Alltså jag tappar energi av de debatterna. Sluta att fokusera på de där 
pengarna så, utan försök att skapa resultat så får vi ju ut det sen. - Jun 
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Robin nämner efter vidare eftertanke fördelen med arbetsdator och mobiltelefon 
då det till viss del möjliggör geografisk obundenhet i arbetet. Kim menar att det 
hade kunnat vara intressant att utnyttja städhjälp för att frigöra mer tid till 
betydelsefulla aktiviteter om familjesituationen hade varit annorlunda:  

Det kan jag mycket väl tänka mig att hade vi haft barn och haft en annan 
livssituation på hemmaplan, då skulle nog det vara attraktivt att kunna 
istället för tjänstebil ha städhjälp hemma. Bli av med det där tråkiga så att 
man kan lägga mer tid på barnen och jobbet. – Kim 

FRAMTIDSPLANER 
Vid en blick framåt i tiden önskas fortsatt möjlighet att prova på nya utmaningar 
och en bibehållen känsla av att de som medarbetare betyder och tillför något till 
organisationen. Den dag de inte längre utvecklas är de inte rädda för att söka sig 
till en ny arbetsgivare. Flera respondenter påpekar även att de skulle kunna 
lämna organisationen om ledarskapet kändes fel. Detta illustreras av följande 
uttalanden när frågan om vad som skulle kunna få dem att lämna organisationen 
ställs: 

Det som skulle kunna få mig att lämna X är; dels om jag skulle bli satt inför 
att jag, alltså får en ledare som jag inte respekterar. Och en ledares ledare 
möjligtvis som jag inte respekterar. Alltså att chefstrukturen är lite skev att 
jag känner att jag känner att jag själv skulle kunna ha de där jobben men att 
jag inte får dem. Något sådant, det skulle kunna få mig. – Chris 

När det gäller fortsatt karriär inom organisationen finns det olika meningar. Alex 
menar att fortsatta utvecklingsmöjligheter kommer automatiskt om de nuvarande 
arbetsuppgifterna utförs efter bästa förmåga. Genom att visa vilja och 
engagemang öppnas således nya möjligheter inom organisationen.  

Nätverk 
Kim, Robin och Jun efterfrågar förbättrade kommunikationsvägar. Robin och 
Jun önskar bättre nätverk för att kunna utveckla och få stöd i chefskapet. Efter 
deras erfarenheter av utbrändhet ser de ett behov i deras arbetssituation av ökad 
medvetenhet och möjlighet till hjälp vid situationer där antingen de eller en 
annan anställd befinner sig i en riskzon. De efterfrågar således strukturer och 
forum där de kan diskutera problem de stöter på med kollegor i liknande 
ansvarsposter och därigenom få tillgång till deras erfarenheter och synvinklar. 
Gemensamma diskussioner och forum skulle även betyda att de får möjlighet till 
att på ett strukturerat sätt få tillgång till stöd och energi från kollegor som inte 
påverkas av den problematiska situationens negativa energi. 
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Struktur i utveckling 
Kim menar att det finns ett behov av att fortsätta utveckla forum för diskussion 
och beslutsfattning, men lägger störst vikt vid behovet av karriärcoachning. 
Karriärcoachning och tydlighet i krav och förväntningar är även något som 
Chris efterfrågar. För att erbjuda fortsatta utmaningar för högpotentiella 
medarbetare menar Chris att hela organisationen borde nyttjas och inte endast 
den enskilda affärsenheten:  

Alltså man börjar ju se lite alltså vilken roll man skulle vilja ha och det är 
inte så himla många. Så jag skulle ju hellre, jag skulle vilja se att vi var lite 
bättre på att ha hela koncernen som arbetsfält då. /…/. Men det är väl inte 
så, vi flyttar inte folk däremellan så mycket. För jag har ju bytt jobb säkert 
fem gånger och jag har ju inte ens varit i närheten av att gå åt det hållet. – 
Chris 

Inge tycker att utnyttjandet av ledare kan förbättras och efterfrågar större 
möjligheter att flytta på chefer så att dessa får vidareutvecklas.  

Jag tycker att X har varit för dåliga på att rotera runt sina chefer då och se 
till att sprida bra ledarskap. Vilket gör att å andra sidan blir folk 
misstänksamma när man börjar försöka göra det då. /…/. Där man ser att det 
finns ett gott ledarskap då ska man ju se till att promota spridningen 
därifrån. Det är ett sätt att ta tillvara på resurserna.  – Inge 

Påvisade möjliga vägar att gå, tydlighet i förväntningar och krav från 
organisationen samt coachning under tiden skulle enligt respondenterna vara ett 
bra sätt att främja att organisationen tar till vara på dess resurser. För den 
enskilda individen skulle detta främja en vidareutveckling inom organisationen 
och stärka vetskapen om hans/hennes betydelse och möjlighet för nya 
utmaningar. Chris uttrycker följande om detta:  

Om man skulle vilja göra underverk för sådana som är high potentials då så 
är det ju att göra utvecklingsplaner som är lite längre och stämma av dem. 
Och då skulle man göra dem på affärsenhetsnivå. Alltså att man blir sedd av 
affärsenhetschefen, alltså vi ser dig faktiskt och att man stämmer av dem. – 
Chris 

Däremot har ingen av respondenterna uttryckt någon önskan om att klättra 
hierarkiskt i organisationen. Även om det finns ett behov och krav på utveckling 
är således inte positionen den viktiga. Attraktionskraften förefaller istället ligga i 
kontinuerlig kompetensutveckling. 
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ANALYS 
I intervjuerna har en förståelse sökts för vad de högpotentiella medarbetarna 
påverkas av och värderar i sin arbetssituation. Detta betyder således att något 
som värderas när det fungerar även kan nämnas som ett hinder eller problem när 
det inte fungerar. En faktor är även vanligtvis beroende eller samvarierande med 
andra faktorer. Utifrån de gemensamma teman som framkommit under 
intervjuerna har områden såsom avgränsning, struktur etcetera identifierats och 
presenterats i resultatavsnittet. I detta avsnitt söks en analytisk klarhet i 
gemensamma nämnare och samhörighet mellan dessa, det vill säga hur de olika 
delarna kan förstås och förklaras utifrån den kontext de högpotentiella 
medarbetarna befinner sig i samt utifrån tidigare redovisad teori. Av denna 
anledning är det också annorlunda rubriker i detta avsnitt jämfört med i 
föregående. 

ASPEKTER HÖGPOTENTIELLA MEDARBETARE VÄRDESÄTTER I 
ARBETSSITUATIONEN 

Flexibilitet och variation 
Variation är en faktor respondenterna framhåller vara värdefull i deras arbete. 
Utmaning och problemlösning bidrar till kreativitet och personlig utveckling. 
Detta är något som även framkommit i tidigare studier (se exempelvis Clayton, 
2006; Woodruff, 2006). Högpotentiella medarbetare ses ofta som entreprenörer 
som värdesätter skiftande arbetssituationer. De söker ständigt utmaningar och 
vill känna att de presterar, utan dessa utmaningar blir arbetet monotont och 
rutinmässigt (Thorne & Pellant, 2007). Hackman och Oldham (1980) framhåller 
variation som en av de fem faktorerna vilka bör beaktas rörande arbetets 
utformning. Genom att tillgodose dessa fem faktorer ökar förutsättningarna för 
de anställdas engagemang och drivkraft i arbetet. Den variation respondenterna 
resonerar kring förefaller inte endast vara den variation Hackman och Oldham 
(1980) åsyftar såsom arbetsrotation eller variation inom ett och samma område. I 
intervjuerna framgår, förutom variation under arbetsdagen, en strävan efter nya 
utmaningar och variation i form av nya befogenheter, ansvarsområden och 
inriktningar.  Denna typ av variation förefaller vara mer kravställande på 
organisationen och respondenterna söker snarare flexibilitet i ansvarsområde och 
angreppssätt på ett specifikt fenomen än en variation av fenomenet som sådant. 
I intervjuerna framkommer det att det finns en flexibilitet i organisationen 
beträffande att förutsättningarna snabbt kan ändras. Arbetstagarna flyttas mellan 
tjänster och vissa tjänster försvinner medan andra tillkommer. Denna flexibilitet 
förefaller vara oberäknelig och styrd av organisationens krav och 
förutsättningar, men i ett avseende gynna arbetstagaren eftersom det ger en 
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variation. Denna flexibilitet verkar alltså vara positiv för både arbetsgivare och 
arbetstagare. 
Varför är då variation i arbetet viktigt för individerna och vad har bidragit till 
denna strävan efter variation? I den av Sennett (2007) omnämnda kapitalistiska 
kulturen ska arbetstagaren inte blicka bakåt och förlita sig på gamla meriter utan 
istället se mot framtiden och vilka möjligheter denna ger. Respondenterna visar 
en stark vilja att angripa nya utmaningar och problem. Istället för att blicka 
bakåt söker de variation i arbetet och ser gärna sig själva i nya sammanhang, 
sammanhang som de inte alltid behärskar sedan tidigare. De fokuserar på 
framtiden och ser möjligheten i att lära snarare än problemet i att inte kunna. De 
högpotentiella medarbetarna uppfyller alltså en ideal modell av en arbetstagare i 
den nya kapitalismens kultur. 
Värdet av variation kan även diskuteras utifrån arbetets etiska och estetiska 
värde. Bauman (2004) anser att vi idag värderar arbetet utefter hur estetiskt 
tilltalande det är, det vill säga vilken attraktionskraft det har utifrån rådande 
kulturella värderingar. Variation i arbete innebär å ena sidan att endast 
anställningen hos arbetsgivaren är fast, såväl arbetsuppgifter som titel varierar 
ständigt, detta kan således tolkas som att anställningen i sig har ett etiskt värde. 
Respondenterna skulle enligt denna tolkning värdesätta sitt arbete just för 
arbetets skull och inte dess innehåll. Å andra sidan innebär variation i arbetet 
och framförallt möjlighet att välja variationens utfall ett estetiskt värde eftersom 
det innebär att respondenterna kontinuerligt får nya uppgifter i deras smak. 
Variationen stärker därigenom individens kulturella värde i två avseenden. Dels 
genom att individen har ett intressant arbete och dels genom att hanterandet av 
nya uppgifter och problem talar om för omgivningen att individen har talang 
enligt det meritokratiska begreppet. 

Ledarskap och ansvarstagande 
Ledarskap och ansvarstagande framhålls som viktigt av respondenterna. Fem av 
de sex intervjuade har idag ett ledaruppdrag på affärsenheten. Den sjätte 
respondenten hade detta till nyligen men har på grund av en förändrad 
livssituation valt att ta en tjänst som inte innebär ett ledarskap. Enligt teorin 
utformad av Mumford och kollegor (2000) är en ledare en person som har en 
önskan att ta ett ansvar för att medarbetare gemensamt ska arbeta för 
organisationens bästa. Ledaren bör också enligt denna teori ha en vilja att vara 
dominant eftersom detta är nära sammankopplat med påverkan av andra. Av 
intervjuerna framgår det att respondenterna har en önskan av att ta ett ansvar i 
organisationen och påverka andra. Det framgår inte att dessa skulle ha ett 
dominant beteende, vilket dock kan vara svårt att utvisa genom intervjuer. 
Viljan av att ta ett stort ansvar och leda en verksamhet är enligt Thorne och 
Pellant (2007) karaktäristiskt för talangfulla personer. De varnar däremot för att 
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sätta ett likhetstecken mellan talangfulla personer och ledarskap. Alla talangfulla 
personer har enligt Thorne och Pellant (2007) inte detta driv efter att styra andra. 
Den studerade organisationens Talent Management-system är uppbyggt på ett 
sätt som innebär att alla högpotentiella personer får tillgång till ledarskapskurser 
och coachas mot ledande positioner. Detta innebär också att ledarskap och 
högpotentiella personer med deras preferenser blir sammanlänkande. 
Viljan att ta ansvar och leda organisationen kan relateras till Becks (2000a) 
resonemang om att det skett en individualisering av samhället. Människor i 
dagens samhälle, främst yngre personer, har ofta fasta värderingar och moraliska 
ståndpunkter om ett stort antal frågor. (Beck, 2000a) Genom att leda 
organisationen och få ta ansvar kan respondenterna vara med och påverka sin 
egen livshistoria. För att känna mening i livet är det viktigt med en individuell 
självuppfyllelse och ansvarstagande. En individ som bestämmer över sitt eget liv 
och hur denna ska forma sin identitet är enligt Beck (2000a) den karaktäristiska 
figuren i vår tid. Genom att ta ansvar och leda verksamheten kan respondenterna 
påverka organisationen efter egna värderingar och erfarenheter. På detta sätt 
fyller de sitt arbetsliv med meningsfullt innehåll vilket kan bidra till 
självförverkligande. Respondenterna uttrycker inte individualistiska tankar som 
endast gynnar den enskilde individen, de uttrycker en önskan att kunna påverka 
verksamheten så att den blir bättre för samtliga inom organisationen. Får inte 
respondenterna möjlighet att ta ett stort ansvar framgår det att energin i arbetet 
avtar. Det finns då inte längre någon möjlighet till självförverkligande genom 
ansvarstagande och påverkan efter egna värdepreferenser. 
Individualiseringen påverkar inte endast respondenternas eget ledarskap utan 
även hur de ser på det övriga ledarskapet i organisationen. Många av 
respondenterna säger sig vara beredda att lämna organisationen om de skulle 
hamna under en ledare som de inte respekterade. Detta kan tolkas som att de inte 
skulle acceptera en ledare som styr verksamheten efter andra värderingar och 
moral än deras egen. I både det egna ledarskapet och överordnades ledarskap 
innefattas faktorer som betydelsefullhet och feedback, vilka kan bidra till 
individens självförverkligande. 

Betydelsefullhet och feedback 
Respondenterna anser, som ovan diskuterats, att ansvar och påverkan är viktigt 
för dem. Det finns en nära relation mellan betydelsefullhet och påverkan och det 
skulle vara meningslöst för respondenterna om det inte fanns en efterfrågan på 
deras insatser. Organisationen bör enligt respondenterna visa att de tillför något 
och har betydelse för organisationen. Inom Talent Management-litteraturen 
framgår vikten av att högpotentiella medarbetare behöver få erkännande och 
känna att de gör en skillnad (se exempelvis Fields, 2001; Thorne & Pellant, 
2007). En av respondenterna lyfter emellertid fram att de som klassificerats som 
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högpotentiella medarbetare inte är annorlunda än övriga medarbetare. Litteratur 
som behandlar arbetstillfredsställelse visar också att detta inte endast gäller 
högpotentiella medarbetare (se exempelvis Hall, 1988; Hackman & Oldham, 
1980). Hall (1988) poängterar individers behov av att bli uppmärksammade och 
få visa sin kompetens. Individer har en kompetensdrift och det är därför viktigt 
att skapa en miljö där arbetstagarnas kompetens används och uppmärksammas. 
På detta sätt främjar organisationen förutsättningarna för engagemang och 
kreativitet vilket medför produktiva prestationer. Respondenterna framhåller 
liksom Hall (1988) att det inte endast behöver vara personlig prestation som 
uppmärksammas, det kan även vara att samverka med andra och tillsammans 
med dem få betydelse för organisationen.  
Varför är det viktigt för individen att känna att han eller hon har betydelse för 
organisationen? Enligt Oscarsson (2005) handlar individualiseringen som norm 
om en värdeförskjutning i samhället och kan baseras på knapphets- och 
socialisationsteorin. Enligt knapphetshypotesen skulle respondenterna värdesätta 
betydelsefullhet av den anledningen att de inte uppmärksammas tillräckligt i 
organisationen. Respondenterna är samtliga personer som har framstående roller 
inom organisationen och bör därav vara individer som uppmärksammas och får 
tillfälle att visa sin kompetens. Därför torde det inte finnas någon brist på dessa 
faktorer från respondenternas sida. Detta tyder på att värderingen av 
betydelsefullhet har sin grund i insocialiserade värdeprioriteringar. Knapphets- 
och socialisationshypotesen kan upplevas ha bristande förklaringsvärde då 
företeelser antingen kan förklaras med den ena eller den andra hypotesen. 
Insocialiseringen skulle dock kunna kopplas och stärkas av Becks (2000b) 
resonemang om att individer har ett behov av att hitta mening och betydelse av 
sig själva. Vi människor är enligt Beck (2000b) på jakt efter mening i livet och 
strävar efter självförverkligande. Även arbetet blir ett område för denna jakt. 
Vikten av att uppmärksamma detta för organisationen kan tolkas i ljuset av 
Woodruff (2006) och Claytons (2006) resonemang om att högpotentiella 
medarbetare visar en hög benägenhet att söka sig till nya arbetsgivare när de inte 
upplever deras arbetssituation som tillfredsställande. Samtliga respondenter 
menar att de inte kommer vara kvar inom organisationen om de inte längre 
känner att de bidrar och blir sedda i organisationens verksamhet. 
Som ovan diskuterades innefattar både Halls (1988) och Hackman och Oldhams 
(1980) teorier vikten av betydelsefullhet. Dessa modeller tar även upp feedback 
som en viktig faktor i arbetets utformning. Feedback framhålls av 
respondenterna som en betydande faktor för att känna att deras prestationer och 
projekt är i linje med organisationens mål. Genom att erhålla feedback får de 
bekräftelse för att de har stöd för sina insatser och att de är betydelsefulla. De 
framhåller även vikten av att bli sedda och bekräftade som individer, även när 
prestationerna vid tillfällen inte lever upp till deras egna eller organisationens 
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förväntningar. Sennett (2007) anser att feedback eller bekräftelse på att arbetet 
är väl utfört och att individen därigenom duger som arbetstagare till viss del 
tidigare erhölls genom det objektiva fenomenets kvalitet. När en prestation inte 
längre mäts i en objektiv produkt och meritokratin främjar den potentiella 
förmågan snarare än den befintliga försvårar detta även bekräftelsen på talang. 
För de högpotentiella medarbetarna, som ständigt anpassar sig efter nya 
uppgifter att lösa, torde den muntliga feedbacken bli än mer viktig eftersom 
deras prestationer inte resulterar i produkter som kan jämföras och i sig själva 
värderas med varandra. 

ASPEKTER HÖGPOTENTIELLA MEDARBETARE UPPLEVER HINDRANDE 
I ARBETSSITUATIONEN 

Instabilitet och inflexibilitet 
Att respondenterna efterfrågar variation och flexibilitet i sin arbetssituation 
stämmer överens med tidigare studier gjorda inom arbetsutformning, både 
generellt (Hall, 1988; Oldham & Hackman, 1980; Karlsson, 2006) och med 
studier specifikt inriktade på högpotentiella medarbetare (Clayton, 2006; 
Woodruff, 2006). Kraven på variation och flexibilitet kan som tidigare nämnts 
delas in i två olika nivåer. Respondenterna värdesätter dels att få nya projekt och 
i dessa få tillskansa sig nya ansvarsområden och inriktningar, dels efterfrågar de 
viss omväxling av arbetsuppgifter i det vardagliga arbetet. Samtidigt som dessa 
former av variation och flexibilitet i organisationen värdesätts av respondenterna 
är instabilitet och oförutsägbarhet problem i deras arbetssituation. 
Det dyker i det vardagliga arbetet ofta upp nya och oväntade uppgifter och 
företeelser. Bristen på struktur och hållbar planering i det aktuella projektet 
försvårar därmed möjligheten för planering och reflektion. Respondenterna 
identifierar faktorer som brist i tid och reflektion som negativa aspekter i deras 
arbetsdag. Karlsson (2006) beskriver flexibilitet som bra för arbetsgivaren och 
dålig för arbetstagaren i den bemärkelsen att flexibiliteten innebär ökad 
autonomi och ansvarstagande, vilket leder till ökad arbetsbelastning, längre 
arbetstider och stress. Respondenterna lyfter fram tidsbristen som en 
stressfaktor, särskilt under perioder då många oväntade uppgifter kommer in och 
arbetsintensiteten är hög. Problematiken med detta kommer att diskuteras vidare 
under rubriken ”Helhet och avgränsning”. Enligt Hall (1988) är tid för planering 
och reflektion en viktig del för kreativiteten. För att arbetstagarna ska kunna 
vara kreativa i sin arbetssituation behöver moment som arbetsstyrning, social 
miljö och möjlighet till problemlösning fungera (Hall, 1988). 
Angående den andra nivån av variation och flexibilitet framhåller 
respondenterna att de är medvetna om att det finns en risk att bli placerad på en 
position som inte lever upp till deras förväntningar. De säger sig till och med 
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kunna lämna organisationen om detta skulle inträffa. Detta kan tolkas som att de 
tycker att flexibiliteten är bra så länge den gynnar dem som individer. Att kunna 
röra sig mellan tjänster och arbetsuppgifter som de värdesätter anses vara 
flexibilitet. Får de högpotentiella medarbetarna däremot ett ansvarsområde eller 
en tjänst där de inte känner denna stimulans och utveckling ifrågasätter de 
organisationens val. Det framkommer från respondenternas sida en vilja att 
fortlöpande möta nya utmaningar i sin arbetssituation och arbetet ses som 
självutvecklande. I dagsläget ser respondenterna en begränsning i affärsenhetens 
flexibilitet eftersom det inom denna endast finns ett visst antal ansvarsområden 
de anser vara utvecklande. De har således en farhåga att affärsenheten i relation 
till organisationen präglas av inflexibilitet. 
Respondenterna säger sig vara beredda att lämna organisationen om de skulle få 
en tjänst som inte utvecklar dem som individer. Sennett (2007) anser att 
lojaliteten mellan arbetsgivare och arbetstagare idag är på utdöende. Många 
organisationer lämnar arbetstagaren åt sitt eget öde vilket medför en svagare 
samhörighet mellan dessa parter. Till följd av denna form av relation stannar 
arbetstagaren endast så länge det gynnar dem som individer. Många 
arbetstagare, främst yngre, lämnar enligt Sennett (2007) organisationen när de 
känner sig felplacerade och orättvist behandlade. De väljer sorti istället för 
protest. Det kan i respondenternas svar dock utläsas ett motstånd mot att lämna 
organisationen och de inte skulle lämna den utan protest. Sennett (2007) anser 
även att sorti är vanligare hos arbetstagare med ett mindre familje- och socialt 
bagage. Respondenterna har ett utbrett socialt bagage och många av dem har 
även skaffat familj. Detta gör att de hellre påtalar missnöje och försöker 
förändra det som frambringar detta än att lämna organisationen. Det kan 
diskuteras om detta är en form av påtvingad lojalitet eller om det kan ses som ett 
ömsesidigt beroende.  
En viss typ av flexibilitet förefaller, som Karlsson (2006) lyfter, medföra att de 
anställdas drivkrafter och motivation till att bidra till organisationen försvinner. I 
ett längre tidsperspektiv innebär detta en dålig flexibilitet för både arbetsgivare 
och arbetstagare. 

Otillräcklighet och otydlighet 
I det individualiserade samhället gäller det för individen att kunna skapa ett bra 
liv för sig själv och även arbetet räknas in i denna skapelseprocess. Det finns en 
frihet att själv kunna utforma sitt liv samtidigt som denna frihet medför nya 
svårigheter och fallgropar. (Beck, 2000a) Respondenterna anser att 
ansvarstagande och påverkan är faktorer som de värdesätter i sin arbetssituation. 
I detta innefattas även önskan om att kunna betrakta organisationen utifrån en 
helhetssyn. De vill ha en god inblick i det som sker inom deras ansvarsområde 
och de anser det vara värdefullt att visa deras medarbetare att de som ledare vet 
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hur arbetet fortskrider i den vardagliga produktionen. Respondenterna vill även 
ha insyn i övriga enheters arbete för att kunna förstå och förutse händelser i hela 
organisationen. Tiden räcker däremot inte till för allt respondenterna önskar 
vilket leder till att de känner sig otillräckliga. Respondenterna förefaller ha stora 
krav på sina prestationer i arbetet för att det ska kännas meningsfullt och 
utvecklande för dem som individer. Arbetet verkar vara en stor del av deras liv 
och en viktig del för personlig utveckling och självförverkligande. Att 
högpotentiella medarbetare ofta ställer höga krav på sig själva och lägger ner 
stor energi i arbetet är också något som framkommit i tidigare studier (Thorne & 
Pellant, 2007). Högpotentiella medarbetar demonstrerar också ofta, enligt 
Berger och Berger (2003), extraordinära insatser i arbetet och frågan kan ställas 
vad detta innebär och medför individen. 
Att respondenterna har högt ställda krav på sig själva medför förutom en känsla 
av otillräcklighet även återverkningar på deras liv utanför arbetet. Trots att de 
inte explicit uttrycker att det finns en obalans mellan arbetsliv och privatliv 
framkommer det att arbetet tar upp en stor del av deras tid och att de ofta jobbar 
ett stort antal timmar. Detta kan kopplas till WLB som betonar betydelsen av 
balans mellan arbetets och individens krav och resurser, mellan arbete och fritid 
samt mellan insatser och belöning (Institutet för stressmedicin, 2006). Flera av 
respondenterna säger att förväntningarna från dem själva, men också från 
organisationens sida, medför att arbetsveckan ofta är upp emot 50 timmar. 
Många säger också att de tar med sig arbete hem så till vida att de har svårt att 
släppa problem och resonerar kring möjliga lösningar till under dagen 
uppkomna händelser och dilemman. Respondenterna uttrycker även en oro för 
att belasta sina medarbetare alltför hårt och påpekar att det inom organisationen 
finns en hög arbetsbelastning på vissa individer. Det är enligt WLB viktigt att 
inte endast fokusera på antalet arbetade timmar utan att individen även får 
möjlighet att hitta energikällor i sin vardag. Majoriteten av respondenterna är 
ledare i organisationen och för ledare förefaller balansen mellan arbetsliv och 
fritid vara svår att kombinera med de förväntningar som råder på dessa. Ledare 
ska föregå med gott exempel och alltid vara uppdaterade på vad som händer 
inom verksamheten. (Drew & Murtagh, 2005) Det förefaller även inom den 
studerade organisationen existera en kultur bland ledare och chefer vilken säger 
att de ska arbeta mycket och att de förväntas vara på plats för att stödja den 
dagliga verksamheten. Organisationen bör uppmärksamma denna problematik 
och hjälpa individen att få en balans mellan aktivitet och återhämtning. 
Individen behöver finna tid för grundläggande behov så som ordentligt med 
sömn och återhämtning, men också att identifiera personliga energikällor. Detta 
kan vara i form av fritidsintressen och arbetsuppgifter. (Greenblatt, 2002) 
Många av respondenterna är aktiva under sin fritid i olika hobbyverksamheter 
och föreningsliv, dessa aktiviteter verkar ge dem en återhämtning utanför 
arbetet. Under arbetsdagen har de däremot svårt att identifiera särskilda 
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aktiviteter som frambringar energi, dock identifierar de faktorer som ansvar, 
påverkan, samarbete, problemlösning samt att de har en betydelse för 
organisationen som energibringande.  
De högpotentiella medarbetarna anser att deras frihet och handlingsutrymme är 
positivt eftersom det ger dem möjlighet att utforma sitt arbete efter egna 
önskemål. Denna frihet medför dock en otydlighet i vad som förväntas av dem. 
Den fria roll som respondenterna innehar innebär i kombination med viljan att 
prestera och benägenheten att personligen bära ansvar för mindre väl fungerande 
faktorer i arbetet en utelämnande position. Detta kan relateras till de av 
respondenterna efterfrågade möjligheterna till nätverk med andra chefer, vilket 
skulle kunna erbjuda en möjlighet till feedback och stöd i en annars otydlig 
arbetssituation. Till följd av kontinuerliga omorganisationer har stabiliteten i 
ansvarsfördelningen blivit otydlig då, enligt respondenterna, ansvarsrollerna inte 
hinner stabiliseras innan nästa omorganisation tar vid. Otydligheten medför 
åtgärder i arbetet som inte upplevs meningsfulla. Åtgärderna består av att 
respondenterna behöver undsätta tid för att korrigera information som sprids 
över ansvarsgränser och inte är fullständig. Det är inte endast otydligheten i 
ansvarsfördelningen som tar resurser från mer betydelsefulla arbetsuppgifter. 
För respondenterna ingår det i deras ansvarsroller även arbetsuppgifter som inte 
kräver deras kompetens, vilket enligt Hackman och Oldham (1980) är 
nödvändigt för att arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla. Respondenterna 
anser att dessa arbetsuppgifter ligger inom deras ansvar och de skulle även 
kunna tolkas bidra med kunskap och förståelse för helheten. Däremot är 
utförandet av dem för resurskrävande i förhållande till deras komplexitet. 

BETYDELSE FÖR ORGANISATIONEN 
För att bibehålla arbetstagare är det viktigt för organisationen att hitta 
belöningsfaktorer som motiverar arbetstagarna. De högpotentiella 
medarbetarnas krav på organisationen och på sin arbetssituation är både 
komplex och motsägelsefull. 
Vanliga förmåner såsom tjänstebil, städhjälp och motionscenter förefaller inte 
vara det som är mest betydelsefullt för respondenterna. Samtal om dessa 
frambringar snarare ett motstånd eftersom dessa inte anses vara 
motivationsfaktorer och samtalsämnet undviks. Clayton (2006), Woodruff 
(2006) och Berger och Berger (2003) anser att högpotentiella medarbetare inte 
accepterar löner och förmåner som inte är marknadsmässiga men utöver denna 
nivå är arbetssituationens förutsättningar mer betydelsefulla för arbetsplatsens 
attraktivitet. Detta verkar även stämma med respondenternas värderingar. En 
förklaring till att förmånerna som inte värderas är knapphetshypotesen, vilken 
innebär att individer värdesätter det de upplever att de inte har (Oscarsson, 
2005). Respondenterna har i sina positioner en stadig inkomst och kan skaffa sig 
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finansiellt baserade förmåner på egen hand. Knapphetshypotesen stärks i detta 
avseende av Beck och Beck-Gernsheims (2001) resonemang om att individer 
som fått sina grundläggande krav tillfredsställda söker mervärde i form av 
självuppfyllelse snarare än ekonomi. Vad har då respondenterna för krav på 
organisationen och vad behöver organisationen uppfylla?  

Flexibilitetens paradox 
Flexibilitet är enligt Karlsson (2006) ett komplext begrepp där flexibilitet för 
någon ofta är instabilitet för någon annan. Likväl som att stabilitet för någon ofta 
är inflexibilitet för någon annan. Flexibiliteten i organisationen beskrivs på olika 
sätt av respondenterna, ibland just som flexibilitet och som något bra i deras 
arbetssituation. De framhåller även sin rädsla för att denna flexibilitet ska 
försvinna och att organisationen ska bli inflexibel och rigid. Den i 
organisationen inneboende variationen och de skiftande förutsättningarna 
beskrivs också som en instabilitet vilken de har svårt att hantera. Flexibiliteten 
ses med andra ord som både bra och dålig för respondenterna i deras 
arbetssituation. Frågan som kan ställas är vad detta innebär för organisationen? 
Är det som respondenterna framhåller som flexibilitet instabilitet för 
organisationen och tvärt om? Hur kan organisationen motverka inflexibilitet och 
kan parternas krav mötas? 
Det dyker idag upp oväntade företeelser i respondenternas vardag, vilket är 
något de uppskattar eftersom det skänker en variation i vardagen. De förefaller 
vara individer som värdesätter spänningen i hanterandet av nyuppkomna 
problem. Viljan att ständigt få nya problem att lösa och gärna ha flera projekt 
igång samtidigt är också något som framkommit i tidigare studier av 
högpotentiella medarbetare (Torne & Pellant, 2007). Detta är emellertid något 
som även innebär en instabilitet i de högpotentiella medarbetarnas vardag 
eftersom tid för reflektion ofta uteblir på grund av de uppgifter som uppkommer 
utan förvarning. Dessa uppgifter i sig är enligt respondenterna inte problemet, 
problemet är snarare att resurserna för att behandla dessa och dessutom hinna 
med sitt övriga arbete inte finns idag. Organisationen skulle kunna hjälpa 
respondenterna med detta genom att ge dem möjlighet att delegera fler 
arbetsuppgifter av enklare slag till administratörer. På detta sätt kan det ges 
utrymme för de högpotentiella medarbetarna att ta hand om nyuppkomna 
problem samtidigt som möjlighet till reflektion och hanterande av det övriga 
arbetet ges. Problemet ligger med andra ord inte i variationen och de skiftande 
förutsättningarna, utan i att resurserna för att hantera dessa på ett bra sätt inte 
finns.  
Som tidigare diskuterats anför även respondenterna en form av flexibilitet som 
ligger på en högre nivå än variation i vardagen inom samma tjänst. De vill ha 
möjlighet att kontinuerligt byta tjänster och ansvarsområden eftersom de anser 
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att detta leder till självutveckling. De påpekar att de ser en stor fara i att 
organisationen skulle bli inflexibel och att den inte skulle vara villig att anpassa 
sig efter deras krav. De uttrycker en rädsla för att bli låsta på en tjänst där deras 
utvecklingsmöjligheter och chanser till självförverkligande skulle begränsas. För 
att organisationen inte ska förlora dessa högpotentiella medarbetare är det därför 
av stor vikt att det skapas möjligheter för dessa att fortsätta att variera mellan 
olika tjänster och ansvarsområden. Enligt respondenterna finns det idag en 
begränsning gällande detta då det förefaller vara svårt att röra sig utanför den 
aktuella affärsenheten och få tjänster på annat håll inom organisationen. Detta 
begränsar organisationens flexibilitet och uppfattas av respondenterna som en 
inflexibilitet vilken skulle kunna medföra att de söker sig utanför 
organisationen. När flexibiliteten försvinner medför det även att 
utvecklingsmöjligheterna försvinner. 
Organisationen torde därför öppna upp gränserna mellan enheter och på så sätt 
öka det som av arbetstagarna ses som flexibilitet. Enligt Beck (2000b) existerar 
det en utbredd individualisering och en jakt på självförverkligande, vilket 
organisationen skulle kunna hjälpa sina högpotentiella medarbetare med. Detta 
kan de göra genom att säkerställa att högpotentiella medarbetare hela tiden har 
möjligheten att verka inom områden där de känner att de utvecklas och finner 
mening. Denna flexibilitet borde också gynna organisationen. Den flexibilitet 
som Karlsson (2006) beskriver som bra för arbetsgivaren men dålig för 
arbetstagaren torde vara omöjlig om en arbetsgivare vill ha en långsiktig relation 
med sin arbetstagare. Gynnar endast flexibiliteten organisationen kommer denna 
att förlora sina högpotentiella medarbetare. Gynnar flexibiliteten endast 
arbetstagaren blir det för organisationen ohållbart på längre sikt eftersom det i 
sådana fall blir svårt att anpassa organisationen efter marknadens krav och 
förutsättningar. Används den rätt kan den däremot bli den form av flexibilitet 
som Karlsson (2006) beskriver som bra för arbetstagare och arbetsgivare. På 
detta sätt kan en långsiktig och utvecklande relation byggas mellan 
organisationen och dess högpotentiella medarbetare. 

Frihet och struktur  
Flexibiliteten handlar också om frihet. För de högpotentiella medarbetarna är 
friheten att verka inom ett eget område, där de har handlingsutrymme och 
mandat att påverka, en stor del av arbetsmotivationen. De belyser även vikten av 
friheten att själva kunna planera sin arbetsdag och vara sitt eget överhuvud. 
Problematiken med denna frihet har för de högpotentiella medarbetarna två 
former. Friheten har i organisationen paralleller med oklarhet, vilket gör att det 
är svårare att bedöma vad som är en god prestation. Friheten har även samband 
med att det finns en otydlighet i ansvarsdragning och därmed gränsdragning. 
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Båda problemen har sin grund i tydlighet i vad som för väntas av dessa 
medarbetare från organisationen. 
Beck (2000a) anser att individens framgång mäts i sociala faktorer och att det är 
individen själv som skapar och därmed även är ansvarig för sin framgång. Även 
arbetet är en del av individernas liv och därmed en del av denna skapelseprocess 
(Beck, 2000a). Friheten kan då även sägas innefatta fallgropar, att varje enskilt 
tillfälle innebär att individen riskerar sitt anseende genom att vara ansvarig för 
något som inte har riktlinjer. Frånvaro av riktlinjer gör att bedömningen blir 
subjektiv och beroende av den granskandes värderingar och preferenser. De 
granskande är i detta fall organisationen och individen själv. Respondenterna 
påtalar vid upprepande tillfällen att det är deras egna prestationskrav som gör att 
de driver sig själva hårt. Samtidigt upplever respondenterna att de inofficiella 
kraven från organisationen är att ledare ska arbeta mycket. Thorne och Pellant 
(2007) anser att högpotentiella arbetstagare kan driva sig själva långt för att 
känna att de bidrar med något betydelsefullt och det är därför även viktigt för 
dem att få bekräftelse på att deras prestationer är sedda och uppskattade. 
Samtliga respondenter menar att de inte kommer vara kvar inom organisationen 
om de inte längre känner att de bidrar och blir sedda. Konsekvenserna blir att 
organisationen behöver hjälpa de högpotentiella medarbetarna att formulera 
riktlinjer för vad som krävs av dem och även kontinuerligt bekräfta att de gör en 
skillnad, samtidigt som frihet i att agera och forma projekten kvarstår.  
Eftersom de högpotentiella medarbetarna kontinuerligt strävar efter att göra sitt 
yttersta i arbetsuppgifter som inte har en tydlig ram kan detta få konsekvenser av 
överspillning på privatlivet. Det är enligt WLB viktigt att de får hjälp med att 
identifiera energikällor såväl som hjälp med avgränsning. Inom organisationen 
behöver även en tydlighet i beslutsvägar och ansvarsfördelningar skapas. Genom 
detta får arbetstagarna hjälp med att effektivt kunna allokera rätt resurser och 
även en vetskap om att information som presenteras är valid och fullständig. För 
att kunna utnyttja sin frihet behöver således de högpotentiella medarbetarna 
trygghet i form av struktur. Problematiken i avgränsning blir för organisationen 
att hitta en struktur där krav och förväntningar är tydliga utan att hämma den 
frihet de högpotentiella medarbetarna värderar och kräver. I organisationen 
används idag ett Talent Management-system som ligger till grund för 
klassificeringen av arbetstagarna. Ett sätt att tydliggöra en aspekt av krav och 
förväntningar på skulle för organisationen vara att även göra officiella 
bedömningar på arbetspositioner och på så sätt tydliggöra vad de kräver.   

Lojalitet och ömsesidighet 
Enligt Sennett (2007) har lojaliteten mellan organisationen och arbetstagaren 
upphävts och arbetstagaren är mer kravställande på arbetsgivaren än tidigare. 
För att arbetstagaren ska vara villig att fortsätta investera tid och kraft i 
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organisationen ställer det krav på ett givande utbyte. För arbetstagaren betyder 
det att få möjlighet till nya utmaningar, möjlighet att växa och att fortsätta skapa 
identiteten som en framgångsrik, attraktionskraftig arbetstagare. Organisationer 
letar även efter talang, det vill säga personer utan en specifik 
hantverksskicklighet men med en förmåga att angripa nya problem och områden 
(Sennett, 2007). Hall (1988) menar att individer vill uttrycka sin kompetens 
genom att få utrymme att visa upp och nyttja den. För att den högpotentiella 
medarbetaren, som har visat en förmåga till anpassning och ständig utveckling, 
ska vara förvissad om att kunna fortsätta uttrycka sin kompetens krävs det en 
försäkran eller en form av bevis på möjlighet att fortsätta utvecklas inom 
organisationen. Enligt Sennett (2007), Clayton (2006) och Woodruff (2006) 
byter dagens arbetstagare med denna drift arbetsgivare om deras krav inte 
tillgodoses. I den studerade organisationen har de högpotentiella medarbetarna, 
trots sina ursprungliga planer på att byta arbetsgivare efter ett par år, valt att 
stanna i organisationen mellan 7 och 26 år. Valet att stanna kan tolkas bero på 
konstant tillförsel av nya utmaningar och möjlighet att få sina behov i 
arbetssituationen tillfredsställda. Sennett (2007) menar att arbetstagare som varit 
i en organisation en längre tid och hunnit få en stabil familjesituation och 
därmed krav från denna, även har en begränsad rörlighet. Individen har i detta 
skede en högre tendens att ställa krav på organisationen istället för att i första 
hand välja sorti och byta arbetsgivare vid obalans mellan krav och vinst. Detta 
visas även hos respondenterna som nu börjar se en begränsning i 
organisationens möjligheter att fortsätta erbjuda vidareutveckling. De 
högpotentiella medarbetarna efterfrågar nu tydligare karriärvägar och ett bredare 
område att kunna verka inom. För organisationen kan detta sägas betyda två 
saker; för det första: Är det organisationens avsikt att bibehålla nya arbetstagare 
gäller det för denna att fånga medarbetarna innan deras uppmärksamhet riktas 
mot nya marker. Det vill säga att från början visa arbetstagarna att de är 
uppmärksammade i organisationen och att det finns möjligheter för 
vidareutveckling inom densamma. För det andra innebär det att organisationen 
bör vara medveten om vilket värde de högpotentiella medarbetarna, som verkat 
inom organisationen en tid, har för densamma. Även om dessa till en början 
hellre väljer protest än sorti värderas den individuella utvecklingen och det 
gäller för organisationen såväl som arbetstagaren att veta hur mycket ett fortsatt 
samarbete är värt. Gynnas både arbetstagare och arbetsgivare kan detta vara ett 
ömsesidigt utbyte där organisationen bibehåller sina kulturbärare och 
medarbetarna bibehåller sin plattform för utveckling. Blir utbytet däremot 
ensidigt kan detta ses som en falsk lojalitet som endast gäller till ett bättre 
alternativ hittas. 
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AVSLUTNING 
I detta avsnitt resoneras kring de för- och nackdelar studiens utformning och 
tillvägagångssätt har inneburit. Vidare sammanfattas de resultat som 
framkommit i studien och avslutningsvis presenteras förslag till vidare 
forskning.  

METODDISKUSSION  
I studien har en abduktiv ansats valts, vilket innebär en växelverkan mellan teori 
och empiri. Inläsningen av tidigare forskning och teori innan intervjuförfarandet 
kan ha styrt intervjuernas riktning och gjort att vi tagit ett steg bort från empirin. 
En mer induktiv ansats där forskningen skett mer förutsättningslöst kunde ha 
gjort att fler nyanser och oväntade företeelser framkommit. Det är å andra sidan 
enligt Patel och Davidson (2003) en fördel om den som genomför en kvalitativ 
intervju är inläst på det området som ska studeras. Detta eftersom det ger ett 
underlag för intervjun. Meningstolkning som analysmetod utgår också ifrån att 
förförståelsen är en naturlig del av både intervjusituationen och tolkningen av 
materialet (Patel & Davidson, 2003).  
Urvalet i studien liknar det Bryman (2002) benämner bekvämlighetsurval och 
kan sägas vara skevt eftersom kontaktpersonen egenhändigt valt ut 
respondenterna. Det finns därmed en risk att empirin är vinklad på så sätt att 
kontaktpersonen valt ut respondenter som har en viss syn på organisationen. 
Gruppen bedöms dock vara relativt homogen och eftersom samtliga 
högpotentiella medarbetare har ledande positioner inom organisationen har de 
troligen en liknande syn på densamma. Urvalet har även skett enligt tidigare 
angivna kriterier, att välja respondenter utefter kriterier är en metod som enligt 
Bryman (2002) styrker representativiteten för undersökningsgruppen.  
Syftet med studien är att erhålla en förståelse för respondenternas upplevelse av 
sin arbetssituation. Valet att använda semistrukturerade intervjuer möjliggjorde 
för respondenterna att med egna ord beskriva denna. Under intervjuerna kunde 
det också ställas följdfrågor när något upplevdes oklart eller när utveckling av 
svaret krävdes för djupare förståelse. Intervjun kan därför sägas ha styrts av 
intervjupersonen och varit följsam efter den inriktning som dennes svar gick i. 
Detta omnämner Bryman (2002) och Kvale (1997) som en fördel då avsikten 
med studien är att få en förståelse utifrån respondenternas värderingar. I 
intervjuerna eftersträvades dock att följa de teman som i förhand satts upp till 
intervjuguiden, detta för att underlätta jämförelser mellan de olika 
respondenternas resonemang. Strukturerade intervjuer valdes inte eftersom detta 
skulle ha medfört en begränsning av materialets djup, vilket även Bryman 
(2002) nämner som en svaghet med strukturerade intervjuer.   
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Vid en intervju kan situationen i sig kännas onaturlig vilket kan få 
återverkningar på respondenternas svar såtillvida att svaren inte faller ut på 
samma vis som de skulle ha gjort vid ett naturligt samtal (Kvale, 1997). Svaren 
kan även ha tillrättalagts till större grad än vad som skulle ha varit fallet vid en 
enkät när granskaren av svaren inte är aktivt deltagande när svaren ges. 
Respondenterna kan på grund av detta ha svarat på ett sätt som av dem upplevs 
vara socialt accepterat och förväntat av personer i deras arbetsroller, vilka ska 
representera organisationen och dess värderingar. Det kan med andra ord vara 
svårt att kritisera något de är anställda för att leda och förespråka. Det skulle 
också kunna vara så att respondenterna inte vill tala öppenhjärtigt eftersom de 
vet att resultaten kommer delges deras arbetsgivare. Social önskvärdhet tar 
Bryman (2002) upp som ett problem både vid enkät och vid intervjustudier. 
Patel och Davidsson (2003) anser att det är viktigt att betona intervjupersonens 
roll och klargöra att just dennes roll i studien är viktig. Respondenterna 
informerades både före och under intervjun att deltagandet var frivilligt, att 
deras svar behandlas konfidentiellt och att avsikten med studien är att hjälpa 
organisationen att se deras behov. Detta verkade ha en positiv effekt och 
respondenterna talade på ett öppet och tillförlitligt sätt om deras upplevelser av 
sin arbetssituation. 
Det är viktigt att försöka skapa en bra och avslappnad relation mellan 
respondent och intervjuare (Patel & Davidson, 2003). Detta har varit avsikten i 
denna studie, dock deltog studiens båda författare aktivt i intervjuerna vilket kan 
ha påverkat respondenternas svar eftersom antalet deltagare kan ha betydelse för 
upplevt maktförhållande. Respondenterna är emellertid i ledande positioner och 
har för vana att delta i och leda möten där de kontinuerligt tar plats och uttrycker 
sina åsikter. Samtliga uttryckte med sitt kroppsspråk att de var trygga i 
situationen och talade på ett avslappnat vis. Bedömningen av signaler som 
kroppsspråk, tonval och sätt att uttrycka sig är visserligen en subjektiv 
bedömning, men då vi var två som uppfattade situationerna likvärdigt kan det 
sägas öka trovärdigheten av uppfattningen. 
Ett arbetssätt där flera forskare deltar vid insamling och analys av materialet är 
att föredra eftersom det ökar studiens pålitlighet (Bryman, 2002; Patel & 
Davidson, 2003). I studien deltog båda forskarna vid intervjuerna och vid 
analysen tolkades till en början materialet enskilt för att sedan jämföras. Dessa 
enskilda tolkningar stämde vid jämförelse väl överens med varandra vilket torde 
tyda på att pålitligheten är god. 
I en kvalitativ studie är det för överförbarheten avgörande att lämna rika 
beskrivningar, så kallade thick descriptions (Bryman, 2002). I denna studie har 
detta varit problematiskt eftersom alltför detaljerad information om 
urvalsgruppens medlemmar skulle ha kunnat avslöja deras identitet. Här har en 
avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet gjorts. I studien har 
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tillräcklig information ämnats ges för att möjliggöra en förståelse och nödvändig 
bild av respondenternas förutsättningar och tillvaro. Däremot har information 
rörande enskild individ utelämnats och respondenterna beskrivs som grupp, 
vilket kan försämra förståelsen för deras individuella förutsättningar.  

KONKLUSION 
Konsumtion, individualism och industrisamhällets upplösning kan bidra med 
förklaringsvärde till de högpotentiella medarbetarnas värderingar och syn på sitt 
yrkesliv. I den studerade organisationen verkar de högpotentiella medarbetarna, 
trots olika befattningar, ha gemensamma drag som påminner om det Sennett 
(2007) benämner talangfulla arbetstagare. Detta betyder att organisationen 
strategiskt har valt ut högpontentiella medarbetare som inte söker den stabilitet 
en fast arbetsuppgift skulle kunna skänka, utan har förmågan att kontinuerligt ta 
sig an nya utmaningar och även vill utnyttja denna förmåga. De högpotentiella 
medarbetarna värdesätter flexibilitet, variation, feedback samt möjlighet att få ta 
ansvar och påverka. Den faktor som förefaller vara avgörande för bibehållandet 
av högpotentiella medarbetare är betydelsefullhet. Arbetsuppgifterna kan vara 
betydelsefulla i sig när de ligger inom arbetstagarnas kompetensspann, det vill 
säga att arbetsuppgifterna erbjuder en anpassad mängd utmaning och utveckling. 
Värdet för individen kan således sägas vara estetiskt i den avsikten att arbetet 
har ett värde så länge det är en del i individens självuppfyllelse och ett uttryck 
för denna. Betydelsefullheten har även att göra med känslan av att medverka och 
påverka i organisationen. Därför bör organisationen kontinuerligt 
uppmärksamma de högpotentiella medarbetarnas insatser och framhålla deras 
relevans. De faktorer de högpotentiella medarbetarna värdesätter kan även 
medföra hinder i form av tidsbrist och rädsla för inflexibilitet. Ansvarskännande 
och strävan efter helhet i kombination med instabilitet frambringar en tidsbrist 
såtillvida att oförutsedda och plötsliga arbetsuppgifter tar överhand och hämmar 
tid för reflektion och kreativitet. För att avhjälpa denna problematik är det 
viktigt för organisationen att identifiera de arbetsuppgifter de högpotentiella 
medarbetarna behöver utföra själva och vilka som kan delegeras. Den nuvarande 
arbetsintensiteten och även den kultur som råder hos de högpotentiella 
medarbetarna kan ses i relation till deras långa arbetsdagar och medvetenhet om 
utbrändhet inom organisationen. Enligt WLB är det för en långvarig, produktiv 
arbetsinsats viktigt att beakta hur medarbetarna kan hjälpas till en hållbar 
arbetssituation (Greenblatt, 2002). De övriga problemen kan relateras till 
flexibilitet kontra inflexibilitet. För att hantera dessa problem och farhågor gäller 
det för den specifika enhet de verkar i att utnyttja hela organisationens 
möjligheter att erbjuda nya vägar att gå och inte att fastna i tidigare 
organisationsstrukturer. Dessa strukturer riskerar att medföra en rigiditet i 
karriärvägar som varken gynnar organisationen eller dess högpotentiella 
medarbetare. En flexibilitet som endast gynnar arbetsgivaren förefaller således 
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vara en omöjlighet när en långsiktig relation önskas med högpotentiella 
medarbetare. Organisationen verkar idag i ett samhälle som enligt Bauman 
(2004), Beck (2000b) och Oscarsson (2005) präglas av individualism. För att 
vårda en långsiktig relation med högpotentiella medarbetare är det viktigt att se 
till den kontext de lever och verkar i. För organisationen betyder detta att denne 
behöver möjliggöra för individerna att även i sitt yrkesliv få utrymme och 
möjlighet till meningsfullhet och utveckling. Genom ovanstående åtgärder torde 
organisationen kunna få ett fruktsamt utbyte med de högpotentiella 
medarbetarna och därmed erhålla ett verktyg i jakten på talang. 
Sammanfattningsvis förefaller högpotentiella medarbetare passa väl in i det 
individualistiska samhällets normer och krav. I sin arbetssituation värdesätter de:  

• Betydelsefullhet och ansvarstagande i sin yrkesroll. Det vill säga känslan 
av att nå upp till egna såväl som organisationens mål samt kunna påverka 
organisationens utveckling. 

• Flexibilitet och variation i ansvarsområde och arbetssituation. 
• Feedback i form av bekräftelse från kollegor och överordnade. 

Upplevda hinder sammanfaller med vad som värderas, vilket kan urskiljas i 
problematiken att:  

• Ha lagom mycket frihet i kombination med att kunna avgränsa. 
• Ha lagom mycket flexibilitet i kombination med stabilitet och 

förutsägbarhet. 
För organisationen betyder detta att: 

• Medvetenhet bör finnas om högpotentiella medarbetares strävan efter 
självförverkligande i arbetslivet. Organisationen bör därför visa på 
möjliga, långsiktiga, karriärvägar inom densamma.  

• Organisationen bör tydliggöra krav och förväntningar på arbetstagarnas 
insatser och därmed även möjligheten till feedback. 

• Hänsyn behöver tas till såväl arbetstagares som arbetsgivares krav och 
förutsättningar för att uppnå en givande flexibilitet. 
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
I studien har det inte funnits tid för deltagande observationer vilket skulle ha 
kunnat berika studien ytterligare eftersom det kan vara svårt att minnas 
upplevelser i direkt ankoppling till händelser då tid förflutit mellan tid för 
återgivningen och händelsen. Vid en deltagande observation i kombination med 
kontinuerliga samtal skulle det således kunna vara möjligt att identifiera andra 
samband än de respondenterna själva uppmärksammat. 
Denna studie har inte inriktats på urvalsprocessen av högpotentiella medarbetare 
i en organisation. Utifrån Sennetts (2007) resonemang och definition på talang 
skulle det emellertid vara intressant att i en jämförande studie undersöka vilka 
arbetstagare som anses vara högpotentiella i olika organisationer. Är 
högpotentiella medarbetare högpotentiella även i andra organisationer eller är 
denna värdering specifikt bunden till organisationskulturen?  
Talent Management-system innebär en klassificering av arbetstagare. Vad 
innebär denna klassificering för övriga medarbetare som inte anses vara 
högpotentiella? I en vidare studie skulle Talent Managements-systemets 
påverkan på hela organisationen med avseende på faktorer som social miljö och 
kultur vara av intresse. Individen i dagens samhälle förväntas skapa sin egen 
framgång och hur utvecklas självbilden av att inte anses vara högpotentiell i sitt 
yrke, utan endast en i mängden? 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
 
1. Om du är på en middag med din partner, hur skulle du beskriva dig för en 

främmande människa då? Det vill säga hur beskriver du dig själv? 
2. Hur ser ditt liv ut när du inte är på [arbetet]? 

 
Varför sitter du här idag och hur kom du hit? 

3. Varför arbeta [i organisationen]? 
4.  Tidigare jobb? Hade du liknande arbetsuppgifter som 

idag? 
5. Arbetsuppgifter idag? 
6. Bytt arbetsuppgifter under din tid [i organisationen] ? 
7. Förväntningar på ditt arbete när du började inom 

företaget? 
8. Har dessa ändrats? Om ja: Varför tror du att det blivit så? 
 
 

Kan du beskriva din arbetsdag ut idag? 
9. Hur ser den ideala arbetsdagen ut för dig? 
10. Hur ser en dag ut som du inte är så nöjd med? 
11. Vad skulle [organisationen] kunna göra för att din 

arbetssituation skulle förbättras? 
12. Vad vill du ha kvar? 

13. Vad skulle kunna få dig att byta arbetsgivare? 
 

Vad är bäst med din nuvarande arbetssituation? 
Vad är svårast med din nuvarande arbetssituation? 

14. Om du tänker tillbaka på din gårdag, kände du någon 
gång att du fick extra mycket energi eller att det var något 
som tog energi? 

15. Konflikter mellan ditt arbete och ditt privatliv? 

Syfte: 
Hur 
upplever 
personen 
sin 
yrkes-
karriärs 
framväxt
? 
 

Syfte: 
 
Hur 
skulle 
personen 
vilja att 
arbetssitu
ationen 
såg ut? 

Syfte: 
 
Identifier
a 
konkreta 
hinder 
och hjälp 



BILAGA 1 
 

 

 
II 

16. Hur upplever du din arbetssituation? Feedback, frihet, helhet, 
meningsfullhet, tydlighet, variation, chefskap 

17. Vad driver dig till att gå till ditt arbete? 
 
 
Vad har du för tankar rörande stöd och belöning? Är det viktigt? Saknar 
du något?  

18. Har ni några förmåner [i organisationen]? 
19. Vilka förmåner känner du är viktigast? 
20. Finns det några förmåner som du saknar? 
21. Vad förutom lön kan vara belöning för din arbetsinsats? 
22. Flextid? 

 
Hur vill du att din arbetssituation ska se ut framöver? 

23. Vilka möjligheter finns för att uppfylla dina förväntningar? 
24. Ser du några hinder för att uppfylla dessa? 
25. Är det viktigt med anställningstrygghet för dig?  
26. Rörlighet diskuteras mycket idag, hur ser du på rörlighet på 

arbetsmarknaden? 
 

 
 
 

 
 
 
 

Syfte: 
 
Hur vill 
persone
n att 
dess 
yrkes-
karriär 
ska 
utveckla
s 


