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Sammanfattning 
 

Inledning 
Hospitalitybranschen har en hög personalomsättning och det finns en svårighet i att behålla 

talang. Denna problematik skapar stora kostnader och kan bidra till minskad produktivitet och 

lönsamhet. Att skapa metoder för att behålla personal blir således centralt för företags 

framgång. 

 

Syfte 
Syftet är undersöka hur ett företag i hospitalitybranschen arbetar med att behålla personal och 

i synnerhet talang. 

 

Metod och design 
Metoden var kvalitativ och designen en fallstudie. Den empiriska insamlingen skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. Analysen baserades på en modell av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 
Ur empirin framträdde tre tydliga teman som viktiga för att behålla personal: Företagskultur, 

ledarskap och utveckling. Strategin för att behålla personal ses på liknande sätt av 

respondenterna i fallföretaget (Företag Y) liksom koncernen (Koncern X). 

 

 



 
 

 

 

Slutsats 
Företagskulturen präglas av utvecklingsbenägenhet, vilja och ansvar i syfte att engagera och 

således behålla personal och i synnerhet talang. Ledarskapet prioriteras högt då ledare anses 

vara nyckelpersoner som i sin tur kan bidra till att utveckla sina respektive medarbetare. 

Utveckling används för att bemyndiga och ge ansvar till medarbetarna för att skapa en vilja 

för dem att stanna kvar. 

 

Nyckelord: talent management, behålla personal, talang, motivationsfaktorer, hospitality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ..................................................................................................................... 5 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap ................................................ 5 

Teoretisk bakgrund ................................................................................................... 5 

Lägesbeskrivning av branschen .......................................................................... 5 

Hobo-fenomenet ................................................................................................. 6 

Talent management ............................................................................................... 7 

Avgränsning av talent management ................................................................. 9 

Morgondagens medarbetare ................................................................................. 9 

Generation Y ....................................................................................................... 9 

Studenter och alumners motivationsfaktorer ................................................ 10 

Vad anser svenskar skapa ett drömarbete? ...................................................... 11 

Självstyrda karriärer ............................................................................................ 11 

Best practices ...................................................................................................... 12 

Nyckelfaktorer för framgång med talent management ................................. 12 

Behålla ledare ................................................................................................... 14 

Kvarhållande av alumner ................................................................................. 14 

Konflikt mellan arbete och fritid ..................................................................... 15 

Sammanfattning ................................................................................................... 15 

Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 16 

Metod och material .................................................................................................. 16 

Val av metod ......................................................................................................... 16 

Design ................................................................................................................... 17 

Material ................................................................................................................. 18 

Urval av respondenter ..................................................................................... 18 

Litteratursökning .............................................................................................. 19 

Bearbetning av material och analysmetod .................................................... 19 



 
 

 

Etisk planering för studiens genomförande ......................................................... 20 

Resultat .................................................................................................................... 21 

Talent management ............................................................................................. 21 

Företagskultur ...................................................................................................... 23 

Ledarskap ............................................................................................................. 24 

Utveckling ............................................................................................................. 25 

Att mäta sina medarbetares nöjdhet .................................................................. 26 

Resultatdiskussion .................................................................................................. 27 

Talent management ............................................................................................. 27 

Företagskultur ...................................................................................................... 28 

Ledarskap ............................................................................................................. 29 

Utveckling ............................................................................................................. 30 

Att mäta sina medarbetares nöjdhet .................................................................. 32 

Metod- och materialdiskussion .............................................................................. 32 

Forskningsetisk uppföljning .................................................................................. 33 

Slutsats ..................................................................................................................... 34 

Praktisk användning och vidare forskning ........................................................... 34 

Referenslista ............................................................................................................ 36 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
Bilaga 2 – Informationsblad



 
 

5 

Inledning 
Att behålla talang, det  i hospitalitybranschen har ständigt varit en utmaning för arbetsgivare i 

branschen och ett bestående område för hospitalityakademiker att utforska (Deery & Jago, 

2015). I Sverige uppgår personalomsättningen i branschen upp till 25 % på årsbasis 

(Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, 2018). Förutom att skapa stora kostnader 

medför en hög personalomsättning – i synnerhet bland ledare – en dränering av produktivitet 

och lönsamhet (Walsh & Taylor, 2007). En naturlig följd av denna problematik är att skapa 

metoder för att behålla personal inom sina organisationer. Parallellt med denna problematik 

tar yngre generationer, med nya värderingar, en allt större plats i arbetslivet, och där 

hospitalitybranchen för många är ett första möte med arbetslivet. I detta arbete undersöks 

genom en fallstudie hur ett företag inom en svensk hospitalitykoncern arbetar för att behålla 

personal inom sin organisation. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Hospitalitybranschen kännetecknas av en hög personalomsättning. Att attrahera, utveckla och 

behålla personal är i synnerhet viktigt i hospitalitybranschen på grund av dess 

personalintensivitet. Talang är en nyckeltillgång i restaurang- och hotellföretag då de är 

utgångspunkten i gästupplevelsen, såväl för måltiden som för värdskapet. Denna studie syftar 

till att undersöka hur ett företag i hospitalitybranschen arbetar med att behålla sina 

medarbetare och i synnerhet talang. Studien är därmed relevant för ämnet Måltidskunskap och 

värdskap. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
Under denna rubrik redogörs för tidigare forskning kring problematiken att behålla personal i 

hospitalitybranschen. 

 

Lägesbeskrivning av branschen 
Hospitalitybranschen har en utmaning i att attrahera och behålla talang (Hjalager & Andersen, 

2001; Kevin Jenkins, 2001) liksom en utmaning med oengagerad personal (Mehmetoglu & 

Slåtten, 2011; Schneider, Macey, Barbera, & Martin, 2009). Problematiken är komplex och de 

bidragande faktorerna många: 
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- bristande ledarskap (Haven-Tang & Jones, 2012; Kusluvan, Kusluvan, Ilhan, & 

Buyruk, 2010),  

- brist på tydliga karriärmöjligheter (Baum, 2016; Hjalager & Andersen, 2001),  

- hög personalomsättning (Baum, 2016; C.G. Davidson, McPhail, & Barry, 2011; 

Nadiri & Tanova, 2010),  

- låg kompetens (Baum, 2008; Jafari, Pizam, & Przeclawski, 1990),  

- brist på formell träning (Baum, 2016),  

- låg status (King, Funk, & Wilkins, 2011),  

- hög andel tillfälliga anställningar och deltidsanställningar (Baum, 2016; C.G. 

Davidson et al., 2011; Wood, 1992),  

- låga löner (Barron, 2008) 

- en ung och övergångsarbetande arbetskraft, en hög andel lågkvalificerade arbeten och 

en hög andel obekväm arbetstid (Solnet, Kralj, & Kandampully, 2012). 

 

Branschen har dessutom en förhöjd rörlighet till följd av ovan faktorer (Duncan, Scott, & 

Baum, 2013), så förhöjd att en ”rörlighetskultur” identifierats där det betraktas vara norm att 

inte stanna kvar på arbetsplatsen under en längre tid (Besöksnäringens forsknings- och 

utvecklingsfond, 2019). Ovan listade faktorer bidrar till varför många anställda inte ser 

hospitalitybranschen som en bransch att göra karriär i, utan snarare som en tillfällig bransch 

under tiden andra arbeten söks (Baum, 2008; Richardson, 2009). Studier har visat att 

okvalificerad arbetskraft i den operativa driften i hotell utgör upp till 64 % av det totala 

antalet anställda, vilket innebär att befordringsmöjligheter är relativt begränsat i förhållande 

till antalet anställda som önskar dessa (Solnet & Hood, 2008).  

 

Hobo-fenomenet 
Det finns många anledningar till varför anställda säger upp sig från sitt arbete och ibland 

säger de upp sig trots att de verkar vara tillfredsställda (Hartman & Yrle, 1996). Detta 

fenomen beskrivs som hobo-fenomenet och innebär att anställda byter arbete oberoende av 

bättre möjligheter eller andra rationella motiv (Hartman & Yrle, 1996). Detta fenomen 

illustreras i figur 1. 
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Figur 1. Modell som relaterar nöjdhet med arbetet och hobo-fenomenet med frivillig uppsägning (Hartman & 

Yrle, 1996). 

 

En kritisk faktor för att stävja hobo-effekten är således att som arbetsgivare förhöra sig om 

den anställdes perception gällande befordringsmöjligheter. Träning i arbete är en annan faktor 

och som ökar i linje med personalnöjdhet (Hartman & Yrle, 1996). 

 

Hospitalitybranschen är personalintensiv och human resources (HR) ses ofta som en 

strategiskt central funktion (Tracey, 2010). Ur HR har talent management (TM) på senare tid 

framträtt som en variant att bedriva HR, och som snarare argumenteras vara en attityd där alla 

anställda ses som ytterst värdefulla (Ashton & Morton, 2005; Christensen Hughes & Rog, 

2008; Lewis & Heckman, 2006) och tydliggörs i följande citat: ”everyone at all levels works 

to the top of their potential” (Redford, 2015, s. 1).  

 

Talent management 
Begreppet talent management är svårt att definiera då det råder en oenighet kring exakt vad 

som avses (Al Ariss, Cascio, & Paauwe, 2014; Christensen Hughes & Rog, 2008; Dries, 

2013; Lewis & Heckman, 2006). Lewis och Heckman (2006) har i en kritisk litteraturstudie 

identifierat tre distinkta perspektiv inom TM. Det första perspektivet är en samling av typiska 

HR-funktioner, aktiviteter eller specialområden såsom rekrytering, urval, utveckling samt 

karriärs- och successionsstyrning. Förenklat innebär det att utföra HR fast med ett högre 
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tempo (via internet eller utkontraktering) eller över hela företaget (snarare än inom en 

avdelning eller funktion). Det andra perspektivet har ett fokus på talangpooler, det vill säga 

den grupp av individer som anses vara mest kritiska för företagets framgång. Detta fokus har 

till syfte att säkerställa ett adekvat flöde av arbetskraft inom organisationen. Generellt för 

detta perspektiv är också ett internt fokus istället för externt. Centralt inom detta perspektiv är 

att förutse personalbehov och hantera progressionen av dessa, inte sälla via 

företagsövergripande mjukvarusystem. System av denna typ, som kategoriserar arbetskraftens 

kompetens liksom utbud och efterfrågan på personal, har en fördel: Den kan utföra samma 

arbete som de flesta arbetskraftsmodeller, men överväger fler arbetsalternativ simultant. Det 

tredje perspektivet har ett generellt fokus på talang och tar ej hänsyn till organisationsgränser 

eller specifika positioner. Inom detta perspektiv framträder två generella synsätt på talang. 

Det första berör talang (som i regel innebär högpresterande individer med stor potential) som 

en okvalificerad nytta och en resurs som behöver hanteras enligt dess prestationsnivå. Talang 

efterfrågas, anställs och belönas olika, oberoende av deras specifika roll eller organisationens 

specifika behov. Det andra synsättet ser talang som en odifferentierad nytta och framträder 

från ett humanistiskt och demografiskt perspektiv. Det humanistiska perspektivet ser talang 

som avgörande eftersom det är en stark HR-funktion att utveckla alla till högpresterande 

arbetskraft. Det demografiska perspektivet tar i beaktande att affärstrender kan göra talanger i 

allmänhet mer värdefulla (Lewis & Heckman, 2006). 

 

Ett annat sätt att angripa TM är att se det som en integration av olika initiativ till ett 

sammanhängande ramverk av aktiviteter. Ett flertal kritiska komponenter inom TM kan 

definieras genom ett antal nyckelord (Ashton & Morton, 2005): 

 

- Etos – väva in värderingar och beteenden, känd som talent mindset, för att stödja 

synen att alla har en potential värd att utveckla 

- Fokus – förstå vilket arbete som gör skillnad och säkerställa att rätt personer har rätt 

arbete, vid rätt tidpunkt 

- Positionering – börja i toppen av organisationen och överlappa nedåt i 

ledningsnivåerna för att initiativet ska komma från närmsta chef, snarare än från HR-

avdelningen 

- Struktur – utveckla verktyg, processer och tekniker som definierar en 

ansvarsskyldighet för att säkerställa att arbetet blir utfört 
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- System – utveckla en systematik för att underlätta en holistisk och långsiktig syn på 

hur man genererar förändring 

 

Avgränsning av talent management 
Mot bakgrund av den splittrade synen på vad TM innebär, har TM i detta arbete avgränsats till 

en bas och en spets. Basen är sprungen ur det humanistiska perspektivet (Lewis & Heckman, 

2006) som tar hänsyn till alla i organisationen: ”thus, allowing everyone to reach his/her 

potential, no matter what that might be” (Ashton & Morton, 2005, s. 30). Branschen har en 

hög andel ung och övergångsarbetande arbetskraft (Richardson, 2009; Solnet et al., 2012) 

som i kombination med få befordringsmöjligheter (Solnet & Hood, 2008) gör att en logisk 

förlängning blir att fokusera på spetsen, det vill säga de nyckelpersoner som kan avancera och 

samtidigt bli långvariga i organisationen. Detta går i linje med ett av de perspektiv Lewis och 

Heckman (2006) identifierat – nämligen att fokusera på talangpooler, det vill säga, den grupp 

av individer som anses vara mest kritiska för företagets framgång. 

 

Morgondagens medarbetare 
Morgondagens medarbetare motiveras i högre utsträckning av intrinsikala1, än av 

instrumentella2, motivationsfaktorer ( Besöksnäringens forsknings- och utbildningsfond, 

2013; Deery, 2008; Hsu & Hiltebrand, 2019; Walsh & Taylor, 2007). Företag som tar detta i 

beaktande bör i högre grad kunna attrahera och behålla ung arbetskraft (Besöksnäringens 

forsknings- och utbildningsfond, 2013). 

 

Generation Y 
Morgondagens medarbetare skiljer sig väsentligt från tidigare generationer. Generation Y, 

även kallade millennials, är personer födda 1981–1996 och som är uppväxta i en digitaliserad 

värld som påverkat deras arbetsrelaterade värderingar, attityd och beteenden (Richardson, 

2009; Solnet et al., 2012). Troligtvis kommer större krav att ställas för att upprätthålla den 

höga livskvaliteten som generationen kräver. Som arbetstagare kännetecknas de av att vara 

orädda att uttrycka sina åsikter, lätt bli uttråkade, trivas med nya utmaningar liksom de 

förväntar sig att bli bemötta med respekt och att få ansvar tidigt i anställningen. Att motivera 

Generation Y som anställda och konstant erbjuda dem nya utmaningar och större ansvar blir 

                                                
1 Det värde något har enbart i kraft av sina inre egenskaper, jämför egenvärde (NE, 2019) 
2 Ett medel som har ett värde endast i förhållande till något annat (NE, 2019), till exempel lön eller 
bonusförmåner.  
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därför en stor utmaning för branschen. Branschen kan dock vara attraktiv för generation Y på 

grund av den höga mobiliteten (Solnet & Hood, 2008) 

 
Studenter och alumners motivationsfaktorer 
I en rapport utförd av Young Hoteliers Summit, innefattande 1219 studenter och alumner från 

100 nationaliteter fördelat på 285 skolor, ombads respondenterna att rangordna givna 

motivationsfaktorer på en femgradig skala (Hsu & Hiltebrand, 2019). Väldigt viktigt 

motsvarade 5 och inte viktigt motsvarade 1. Dessa sammanställdes i ett vägt genomsnitt. 

Figuren nedan (figur 2) redovisar resultatet. 

 

 
Figur 2. Unga studenter och alumners motivationsfaktorer (Hsu & Hiltebrand, 2019). 

 

Karriärvägar och avancemang är den största motivationsfaktorn med ett vägt genomsnitt om 

4,57. Träning och utveckling såväl som bemyndigande och ansvar rangordnades också högt 

med ett genomsnitt av 4,51 respektive 4,49. Även företagskultur rangordnades högt med ett 

vägt genomsnitt om 4,39. Studenter och alumner motiveras följaktligen mer av intrinsikala 

faktorer än av instrumentella. Flertalet motivationsfaktorer som antyder på långsiktiga mål 

rangordnades högt. Detta motsäger flertalet studier som menar att framtidens medarbetare, 

eller millennials, anses som ”jobb-hoppare” (Hsu & Hiltebrand, 2019). 
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Vad anser svenskar skapa ett drömarbete? 
I en svensk kontext ses individuell utveckling och frihet som de två viktigaste aspekterna på 

det ideala arbetet oavsett bransch, enligt en rapport där 6000 svenskars syn på vad det är som 

gör ett arbete till ett drömarbete (Besöksnäringens forsknings- och utbildningsfond, 2013). 

Det framgår att intrinsikala värden är viktigare än de instrumentella då aspekterna spännande 

och utvecklande liksom möjlighet till stor personlig frihet rangordnades högst. I Sverige är de 

sociala aspekterna viktiga för både ett företags attraktionskraft, men även för kvarhållandet av 

personal. I ett globalt perspektiv utmärker sig nordiska unga som i en högre grad värderar bra 

ledarskap och kollegor (Besöksnäringens forsknings- och utbildningsfond, 2013). 

 

Självstyrda karriärer 
Självstyrda karriärer innebär att yrkesverksamma ser över och förnyar sina karriärer genom 

att hoppa mellan arbeten eller arbetsgivare. Individer som ”självstyr” sina karriärer vill 

utveckla nya färdigheter som de kan applicera på flertalet arbeten och organisationer, snarare 

än att ha arbetstrygghet. De söker därför aktivt företag som tillåter dem att utveckla dessa. 

Detta medför att de som ”självstyr” sina karriärer abrupt kan byta företag eller till och med 

bransch, för att utveckla nya färdigheter (Walsh & Taylor, 2007).  

 

I en artikel om självstyrda karriärer av Walsh och Taylor (2007) har funnit att anställda söker 

arbetsgivare som erbjuder tre arbetsattribut: Meningsfullt arbete, inlärningsorienterade 

relationer med kollegor, närmsta chef och klienter och belöningar av instrumentella medel 

för sin arbetsprestation. Meningsfullt arbete möjliggör att individer kan förvärva och tillämpa 

nya kunskaper och färdigheter. Inlärningsorienterade relationer avser utveckling av 

meningsfulla kopplingar med andra på arbetet, så att individer kan utnyttja sitt förvärv av nya 

kunskaper och färdigheter. Belöningar av instrumentella medel för sin arbetsprestation avser 

ett utbyte av den anställdes färdigheter mot lön och andra belöningar som är viktiga för dem. 

Detta synsätt kan leda till att anställda är företag, liksom branschen, trogna så länge de får 

belöningar som är värdefulla för dem (Walsh & Taylor, 2007). 
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Best practices 
Under denna rubrik redogörs för vad forskning funnit vara best practices3 för att behålla 

personal i hospitalitybranschen. 

 

För att behålla anställda måste möjligheterna till karriärmöjlighet och kompetensutveckling 

öka och organisationer bör inrätta bonussystem samt utveckla policys för lön och 

löneförmåner för att behålla nyckelpersoner (AlBattat, Som, & Helalat, 2013) eller olika typer 

av partnerskap, liksom upprätta tydliga utvecklingsplaner för den anställde (Besöksnäringens 

forsknings- och utbildningsfond, 2013). 

 

Nyckelfaktorer för framgång med talent management 
Forskning har visat att TM kan vara en framgångsrik strategi för att behålla personal och 

talang. För att optimera framgång, både individuellt och organisatoriskt, har ledande företag i 

regel sammanslagit deras arbetskrafts- och karriärplanering samt utvecklingsprocesser enligt 

Heinen och O’Neill (2004) som presenterar tio nyckelfaktorer för framgång med TM:  

 

1. Ägarskap hos VD 

En organisations VD måste ha det slutgiltiga ägandet av arbetet med TM och bör därmed 

personligen driva planeringen och utvecklingen av organisationens talang, i synnerhet gäller 

detta de högsta ledarna.  

 

2. En affärsaktivitet – inte en administrativ uppgift för HR  

Framgångsrika organisationer ser TM som en pågående strategisk prioritet. Idag är de 

anställda företagens största konkurrensmedel som bidrar till att uppnå affärsmål. Således 

behöver TM kopplas ihop med affärsprocesser och strategiska planeringsprocesser. 

 

3. Utveckling måste vara framåtblickande 

I en ständigt föränderlig omvärld måste planen för talangutveckling kontinuerligt anpassas till 

rådande affärsmiljö. Stor vikt bör läggas på vad som krävs för att lyckas i framtiden, snarare 

än vad som skapat framgång tidigare. Att utveckla talang kräver planerade aktiviteter som 

                                                
3 Term för att beskriva professionella förfaranden som är accepterade som mest korrekta eller effektiva (Oxford 
English Dictionary, 2019). 
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fokuserar på att utveckla färdigheter och förmågor för framtidens affärsbehov, såväl som 

kompetensutveckling för nuvarande arbetsuppgifter. 

 

4. Fokus på kvalificerad kandidatbedömning 

Planering av talang baseras på kandidatbedömningar. En lyckad utveckling har sin grund i en 

stark och rigorös bedömning av kandidaters kompetens. Detta innefattar bland annat att 

bedöma det framtida kompetensbehovet för ledarskap, såväl som tilltänkta positioner. 

 

5. Balansera organisatoriska och individuella behov 

Att adressera individuella behov och bekymmer är en kritisk faktor för att attrahera och 

behålla talang. För att organisationer ska kunna uppmärksamma framtida nyckelbehov behövs 

en dialog mellan organisationen och den anställde. Ständig rörelse i organisationen används 

som ett tillvägagångsätt för att utveckla nyckeltalang. Nyckeltalanger förväntas även bli 

utmanade mer frekvent. Ifall inte utmaningen kommer snabbt nog föreligger risk att dessa 

lämnar organisationen. 

 

6. Investera i personal- och processtöd 

Företag behöver en stödfunktion för att främja TM-processen och ackumulera organisatorisk 

inlärning. Denna funktion hanterar talangöversynsprocessen, utvecklar kandidatnomineringar, 

såväl som att bedöma och coacha ledarskapstalanger. 

 

7. Utveckla flertalet talangpooler och karriärvägar 

I dagens tvetydiga och osäkra värld ligger betoningen i högre grad på att utveckla 

talangpooler, snarare än specifika individer, för att säkerställa ett adekvat flöde av anställda 

med hög kompetens att välja från när en öppning inträffar. Affärsmässig framgång beror 

bland annat på att företag har många olika karriärvägar att erbjuda. Ledande företag 

identifierar och kommunicerar därmed flertalet karriärmöjligheter vilket också strategiskt 

passar företagets affärsmässa behov.  

 

8. Fokus på lärande under arbetstid 

Arbetsuppgifter och arbetserfarenheter är de bästa utvecklingsmöjligheterna. Den största 

utvecklingen sker på arbetet. Många organisationer har funnit att specifika positioner erbjuder 

särskilda utvecklings- och inlärningsmöjligheter för anställda med hög kompetens. 
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9. Utföra regelbunden talangöversyn 

Talangöversyn används för att synliggöra individuella och organisatoriska kapacitetsproblem. 

Ledande företag genomför regelbundet talangöversyn över nyckelpersoner för att planera och 

koordinera utvecklingsaktiviteter liksom att övervaka framsteg. Denna översyn tillhandahåller 

en bedömning av organisationens aggregerade talang, såväl som en bedömning av individers 

utveckling.  

 

10. Optimera teknologi och mäta framgång 

Moderna HR-informationssystem kan tillhandahålla en mängd lättillgängliga data för 

hantering av talang för att maximera företagets prestanda. Rätt mätvärden och åtgärder hjälper 

ledande företag att genomföra två breda åtgärder: implementering och inverkan. 

 

Behålla ledare 
En strategi för att behålla ledare är enligt Walsh och Taylor (2007) att beskriva en potentiell 

karriärväg för nya ledare och förbinda sig att regelbundet återkoppla kring deras utveckling. 

Denna återkoppling skulle kunna behandla nya arbetsmöjligheter, lärande- och 

utvecklingsmöjligheter inom dessa, samt längden på respektive position. Därutöver fungerar 

denna återkoppling som en förberedelse för större utmaningar för den anställde. Bristen på 

denna typ av uppmärksamhet kan få anställda att känna sig bortglömda, vilket gör att de kan 

söka möjligheter hos andra organisationer. Högre chefer bör därför vara explicita kring 

karriär- och utvecklingsmöjligheter för att ledare under dem inte ska dra egna och felaktiga 

slutsatser som påverkar deras intentioner att säga upp sig (Walsh & Taylor, 2007). 

 

Kvarhållande av alumner 
I rapporten utförd av Young Hoteliers Summit (Hsu & Hiltebrand, 2019) tillfrågades alumner 

om vad som hade motiverat dem att stanna kvar på sin arbetsplats istället för att säga upp sig. 

De tre främsta faktorerna för att stanna kvar var karriärvägar och avancemang, träning och 

utveckling samt lön. En bättre förståelse för vad som ligger bakom sådana motivationsfaktorer 

skulle kunna underlätta för arbetsgivare att behålla personal och framför allt talang (Hsu & 

Hiltebrand, 2019). Traditionellt har HR förlitat sig på magkänsla och redan etablerad praxis. 

Ett sätt för att skapa en bättre förståelse är att samla och analysera HR-data. Denna dataanalys 

ger en möjlighet att identifiera vilka HR-mätvärden och motivationsfaktorer som är de 

starkaste, mest giltiga och pålitliga prediktorerna för organisatoriska resultat (Martin-Rios, 

Pougnet, & Nogareda, 2017). 
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Konflikt mellan arbete och fritid 
Deery (2008) har skapat ett ramverk för kvarhållande av personal i hospitalitybranschen. 

Detta ramverk beskriver organisatoriska och industriella attribut, liksom de anställdas 

personliga dimensioner, vilka tillsammans skapar en konflikt i balansen mellan arbete och 

fritid (figur 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ramverk för kvarhållande av personal i hospitalitybranschen (Deery, 2008). 

 

Deery (2008) föreslår även en rad åtgärder på organisationsnivå som han menar kan öka 

arbetstillfredsställelse, känslomässigt engagemang för organisationen liksom kvarhållande av 

personal. Dessa inkluderar bland annat att: 

- tillåta flexibla arbetsmöjligheter, såsom att dela arbete mellan anställda, samt arbete 

hemifrån 

- tillhandahålla möjlighet till lärande under arbetstid 

- belöna anställda som slutfört arbetsuppgifter tillfredsställande 

- uppmuntra gott ledarskap 

 

Sammanfattning 
I bakgrunden framträder en av branschens största utmaningar – att behålla och utveckla 

personal. Utmaningen grundas i flertalet attribut såsom bristande ledarskap, brist på tydliga 

karriärmöjligheter och hög personalomsättning. Forskning har visat att TM kan vara en 

framgångsrik strategi för att arbeta med denna problematik. Grunden i framgångsrik TM är att 

känna sina medarbetare och ha en förståelse för dennes behov och motivation. Detta är 
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särskilt relevant i en tid av unga generationer som drivs av förändring i högre grad än tidigare, 

och där karriärvägarna blir allt mer självstyrda. Att som företag utveckla best practices kan 

således bli en framgångsfaktor. Dels då medarbetare ges goda förutsättningar att nå sin fulla 

potential, dels att utveckla och behålla nyckelpersoner i organisationen. Detta kan i sin tur 

leda till bättre lönsamhet eftersom det finns en korrelation mellan gästnöjdhet och lönsamhet, 

där gästnöjdhet är beroende av personalnöjdhet (Chi & Gursoy, 2009). Ansatsen i denna 

studie är att undersöka ett svenskt företag inom hospitalitybranschen och dess arbete med att 

behålla personal genom en fallstudie. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka hur ett svenskt företag inom hospitalitybranschen arbetar 

med att behålla personal och i synnerhet talang inom organisationen. För att undersöka detta 

antas följande frågeställningar: 

 

1) Hur arbetar det undersökta företaget för att behålla personal, och i synnerhet talang, 

inom organisationen? 

2) Vilka likheter och skillnader finns det med den av forskningen angivna best practices? 

 

 

Metod och material 
 

Val av metod 
För att besvara syftet valdes en kvalitativ metodansats för att möjliggöra en grundlig och 

detaljerad undersökning av hur fallföretaget arbetade med att behålla personal och i synnerhet 

talang inom sin organisation. Studien har ett deduktivt angreppssätt i och med att den 

empiriska inhämtningen har anpassats efter tidigare forskning (Bryman, 2011) och genom att 

föreställning nummer två avser undersöka likheter och skillnader med den tidigare 

forskningen. För att underlätta en grundlig undersökning valdes semistrukturerade intervjuer 

för inhämtning av empiriska data. Semistrukturerade intervjuer valdes för dess lämplighet att 

förtydliga intressanta och relevanta frågor som uppkommit av respondenterna (Hutchinson & 

Wilson, 1992), liksom möjligheten att undersöka känsliga ämnen (Nay-Brock, 1984; Treece 

& Treece, 1973).  
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Design 
Fallstudie som design ansågs vara bäst lämpad för att besvara syftet eftersom den ger en god 

förutsättning att grundligt och detaljerat undersöka hur en organisation arbetar med ett visst 

fenomen. Den typ av fallstudie som genomfördes beskrivs av Yin (2014) som representativt 

eller typiskt fall då målet är att fånga omständigheterna och villkoren för en vardaglig eller 

vanlig situation. 

 

Fallföretag 

Studien baserades på Företag Y som ingår i en svensk hospitalitykoncern (Koncern X). 

Koncernen grundades i början av 2000-talet och är i en expansiv fas. I dagsläget drivs mellan 

20 och 30 verksamheter inom hospitalitybranschen i framför allt södra Sverige. Företag Y har 

varit verksamt i mindre än fem år. Valet föll på Företag Y för att de ingår i Koncern X där 

viss kontakt etablerats sedan tidigare då respondent K-HR föreläst vid Restaurang- och 

hotellhögskolan. Företag Y var den enda enheten inom koncernen som lämpade sig väl rent 

geografiskt då intervjuerna önskades genomföras på respondenternas arbetsplats vis-à-vis. 

Förhoppningen var att det fysiska mötet, med möjlighet att observera bland annat 

kroppsspråk, skulle underlätta att ställa relevanta följdfrågor. 

 

Pilotintervju 
Utifrån den teoretiska bakgrunden utformades ett utkast till intervjuguiden. Vid utformningen 

lades särskild hänsyn på den språkliga utformningen för att undvika ledande frågor. Denna 

guide testades på en hotelldirektör i en hospitalityorganisation som inte är densamma som den 

Koncern X. Pilotintervjun genomfördes för att upptäcka brister, begränsningar eller andra 

svagheter i utformningen som sedan kunde revideras innan de slutgiltiga intervjuerna 

genomfördes, vilket är en rekommendation vid kvalitativa intervjuer (Kvale, 2007). Detta 

förfarande går även i linje med hur en intervjuguide utformas i en kvalitativ undersökning 

(Bryman, 2011). Pilotintervjun reviderades genom att formulera frågorna mer stringenta och 

därmed underlätta för respondenterna att förstå frågorna och ge mer uttömmande svar. 

 

Genomförande 
Inledningsvis etablerades en kontakt med en person som har ansvar för företagets 

utbildningsenhet vid Koncern X, i syfte att fungera som både kontaktperson och respondent. 
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Efter genomförd intervju erbjöd kontaktpersonen att sätta oss i förbindelse med tre lämpliga 

respondenter inom Företag Y efter givna urvalskriterier (se Urval). På grund av tidsbrist hos 

två av de tre söktes två andra respondenter upp vid Företag Y. Kontaktpersonen intervjuades 

via högtalartelefon där samtalet spelades in med hjälp av en dator, medan respondenterna från 

Företag Y intervjuades på deras arbetsplats och inspelades på samma sätt. Intervjuguiden 

(bilaga 1) skickades inte ut till respondenterna på förhand för att minska risken till inövade 

och censurerade svar, samt för att öka chansen till autentiska, personliga och mer 

innehållsrika svar. Intervjuguiden reviderades efter första intervjutillfället till att fokusera på 

det praktiska arbetet med att behålla och utveckla personal inom Företag Y (bilaga 1, frågorna 

märkta Utgick efter intervju 1) efter önskan av kontaktpersonen, som redan svarat på de 

strategiska frågorna på koncernnivå. 

 

Material 
Empirin utgjordes av fyra stycken semistrukturerade intervjuer vilka transkriberats, 

sammanställts och analyserats. Den teoretiska bakgrunden baserades på vetenskapligt 

granskade artiklar, rapporter samt annan relevant litteratur för studiens syfte. 

 

Urval av respondenter 
Urvalet har skett målinriktat för att kunna besvara syftet på mest tillfredställande sätt. 

Intervjuobjekten är därmed valda utifrån dess relevans och valdes efter två urvalskriterier: 

 

- Personalansvar eller insikt i företagets strategiarbete gällande personal  

- Ledande befattning, till exempel hotellchef 

 

Personalansvar eller insikt i företagets strategiarbete var en förutsättning för att kunna besvara 

intervjufrågorna. Intervjuobjekt med ledande befattningar antogs, av positionens natur, även 

arbeta mer strategiskt. Dessa kriterier förmodades underlätta att besvara studiens syfte. 

 

Totalt intervjuades fyra personer som arbetar inom Koncern X. En av dessa arbetar centralt 

och tre arbetar i Företag Y. I tabellen nedan (tabell 1) har urvalet av respondenter 

sammanställts. 
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Tabell 1. Sammanställning av urval av respondenter 
 

Datum för 

intervjun 

Lokalisering i 

Koncern X 

Antal år i 

organisationen 

Position Benämning 

2019-04-30 Centralt i 

Koncern X 

11 år Ansvarig för Koncern X:s 

utbildningsenhet 

K-HR 

2019-05-10 Företag Y 2–3 år Executive Chef EC 

2019-05-10 Företag Y 5–6 år Food & Beverage 

Manager 

FB 

2019-05-10 Företag Y 2–3 år Hotel Manager HM 

 

Samtliga respondenter har varit anställda i Koncern X i mer än 2 år och har sedan start 

innehaft ledande positioner. Respondenternas ställning troddes ge svaren en högre 

tillförlitlighet och trovärdighet och får anses väl representera Företag Y såväl som Koncern X. 

 

Litteratursökning 
Söktjänsten Primo vid Örebro universitetsbibliotek samt Google Scholar användes för att 

finna de vetenskapliga artiklarna. Primo är en databas vilken i sin tur är byggd på en mängd 

andra databaser. Google Scholar är en söktjänst för vetenskaplig litteratur, vilken även anger 

antal citeringar vilket ger en vägledning i hur betydelsefull en artikel varit (Easterby-Smith, 

Thorpe, & Lowe, 2002). Artiklar främst från Emerald Insight har använts. Utöver direkta 

sökningar i Primo och Google Scholar studerades referenslistor i relevanta artiklar. 

 

Främsta sökord: talent management, hospitality industry, turnover intentions, employee 

satisfaction, financial performance. Dessa sökord användes tillsammans med booleska 

operatorer såsom AND och OR. 

 

Bearbetning av material och analysmetod 
Intervjuerna transkriberades manuellt och analyserades enligt en modell baserad på 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

genomfördes i tre steg. Först identifierades meningsskapande enheter, det vill säga ord, 

meningar eller paragrafer som innehåller aspekter relaterade till varandra genom deras 

innehåll och kontext. Därefter kondenserades de meningsskapande enheterna, för att slutligen 

kategoriseras i ett tema (se exempel i tabell 2). 
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Tabell 2. Exempel på studiens kvalitativa innehållsanalys baserad på Graneheim och Lundman (2004). 
 

Meningsskapande enhet Kondenserad meningsskapande enhet Tema 

Vi ger människor förtroende och ett 
ansvar för att se om man klarar av det 

eller inte 
Man ger förtroende och ett ansvar som utveckling Utveckling 

 

De kondenserade meningsskapande enheterna låg till grund för sammanställningen av 

resultatet. De framtagna temana användes därefter som underrubriker i resultatavsnittet. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
Det insamlade materialet spelades in och därmed har hänsyn behövt tas till 

Dataskyddsförordningen. Ansatsen var att ej insamla direkta personuppgifter. Detta skedde 

dock indirekt då personuppgifter nämndes i de inspelade intervjuerna, men även information 

som indirekt kan kopplas till en enskild individ. Det inspelade materialet förvarades på två 

privata datorer utan molntjänst (macOS) på ett sådant sätt att ingen obehörig hade tillgång till 

det, liksom det raderades permanent direkt efter materialet transkriberats och där 

respondenterna avidentifierats. Den etiska planeringen utfördes även med hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2019): 

 

1. Informationskravet 

Kontaktpersonen informerades om studies syfte via e-post och muntligt via telefon vid 

genomförande av intervjun med densamme. Ett informationsblad (bilaga 2) gavs ut vid 

genomförandet av intervjuerna med respondenter för Företag Y där deras uppgift i arbetet 

tydligt framgick, liksom att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan 

närhelst de ville. 

 

2. Samtyckeskravet 

I informationsbladet (bilaga 2) fick respondenterna ge sitt samtycke att medverka i studien. 

Respondenterna fick även ett muntligt löfte att få läsa resultat och resultatdiskussion för att se 

sina svar i en kontext och ge förslag på ändring liksom sitt godkännande inför slutinlämning. 
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3. Konfidentialitetskravet 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Intervjuerna raderades direkt efter 

transkribering och transkriberingarna raderades efter kursens slut. De transkriberade 

intervjuerna avidentifierade respondenterna och i arbetet benämns de efter sina positioner. 

Respondenternas position och antal år i organisationen insamlades. Denna information gav en 

kontext och ansågs kunna ge en legitimitet till de givna svaren. 

 

4. Nyttjandekravet 

Insamlade personuppgifterna i form av inspelade intervjuer, nyttjades endast för denna studies 

ändamål och inga andra. 

 

 

Resultat 
Resultatet behandlar koncernens övergripande och mer strategiska arbete med att behålla 

personal och i synnerhet talang enligt respondent K-HR, samt Företag Y:s praktiska arbete 

med detta. Under resultatsammanställningen identifierades tre teman som visade sig vara 

särskilt utmärkande för att behålla personal: företagskultur, ledarskap och utveckling. 

 

Respondent K-HR anser att branschen lider av kortvarig arbetskraft. Denna problematik 

beskrivs även av respondenterna i Företag Y då de identifierat att medarbetare som arbetat två 

till tre år sedan ofta går vidare till en annan position eller arbetsplats. Branschen behöver 

därför enligt respondent K-HR börja ses som en stadigvarande arbetsplats där utveckling sker 

i högre grad och där produktutveckling och skapande är centrala delar. Respondent FB 

framhåller dock att branschen har utvecklats till att bli mer stadigvarande och möjliggör en 

balans mellan arbete och fritid ”… nu kan man jobba i branschen och ändå ha ett normalt liv 

vid sidan av”. Samtliga respondenter framhåller att det finns en svårighet att lägga tid på 

utveckling av medarbetare eftersom det sällan ges tid att stanna upp. 

 

Talent management 
Respondent K-HR ser talang som en potential alla besitter: 

 

”Vi försöker hitta kärnan i personerna. Vad är det för ryggrad på dem? 

Detta jobbar vi med att utveckla hela tiden.” – Respondent K-HR 
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…och nyckelpersoner som kan befordras och ta mer ansvar: 

 

”…vad har vi för talanger? Vem kan bli den nya ledaren? Och vem kan bli 

den nya specialisten? Vi jobbar med det idag.” – Respondent K-HR 

 

Koncern X arbetar aktivt med att inventera bland sina medarbetare för att hitta talanger som 

kan bli framtida ledare respektive specialister. Genom att inventera kan de dessutom hitta det 

unika i varje medarbetare och se hur man kan använda dem mest effektivt. 

 

Företag Y arbetar sedan ett halvår med att aktivt skapa långsiktiga planer för samtliga 

medarbetare men i synnerhet för talanger. De utgår från talanger och ser deras önskan om vad 

de vill bli inom koncernen. Därutöver läggs resurser gärna på dessa, både via intrinsikala och 

instrumentella värden. 

 

Respondent FB menar att en liten del av arbetsstyrkan inom food & beverage är långsiktiga. 

Av dessa är sedan ett mindre antal av den personlighetstyp som har viljan att utvecklas och 

komma framåt i organisationen: 

 

”…av de 40 så kanske hälften är nöjda med där de är. De har ett jobb, de 

är trygga […] Sen har du 20 personer till som har viljan, vill utvecklas, vill 

komma framåt, vågar lyfta blicken […] Det bästa jag hör och vill höra är 

när jag frågar ’vad vill du göra om fem år?’ och får till svar: ’jag vill ha 

ditt jobb’. Det är ju det roligaste att höra, för då har man ju någon som vill 

utvecklas, som vill komma framåt.” – Respondent FB 

 

Vidare menar respondent FB att alla inte har viljan att utvecklas såsom ”de tjugo”. Därför 

finns ingen anledning att fokusera på dessa; viljan är överordnad talang: 

 

”…jag kan förstå talang men jag gillar inte ordet. De som har viljan är de 

som vill lära sig. Så jag tycker man skulle hitta ett annat ord. Jag tar ju 

hellre en nittonåring som är jätteduktig och som säger ’jag vill vara här i 

tio år, lär mig allt’. Än att det kommer en 37-årig sommerlier… ’jag är bäst 
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i världen, men jag kommer inte prata med någon, jag kommer gå och pilla 

med mina viner.’” – Respondent FB 

 

Grit4 är ett begrepp som hellre används av respondent FB istället för talang, i 

sammanhanget att behålla personal: 

 

”För du kan vara jätteduktig, fantastiskt duktig på ditt område, men om du 

inte vill så kommer du aldrig komma någonstans.” – Respondent FB 

 

Företagskultur 
Företagskulturen byggs upp genom medarbetarna via värderingar, engagemang och egna 

initiativ som Koncern X ger förutsättningar till. Genom stämningen på Koncern X:s olika 

enheter attraheras potentiella arbetstagare och enheterna av varandra, vilket avspeglar sig i 

medarbetarnas gemensamma värdegrund: 

 

”…där har vi någon gen i oss. Vi tycker om när det händer saker hyfsat 

snabbt. Vi tycker om när det utvecklas.” – Respondent K-HR 

 

Företagsvärderingar spelar först en roll när företag lever efter dem menar respondent HM. 

Koncern X satsar på personal och värderingar är viktigt för att medarbetare ska känna stolthet 

och trivas, om värderingarna faktiskt efterföljs: 

 

”De vill känna stolthet för det företaget står för. Det tror jag är otroligt 

viktigt. Där företaget verkligen tänker på hållbarhet… där medarbetaren 

kan stå kring det ansvar som företaget tar.” – Respondent K-HR 

 

Hospitalitybranschen kännetecknas inte av höga löner, därför ställs det högre krav på att hitta 

andra belönings- och motivationssystem menar respondent K-HR. Koncern X satsar på 

personal som i hög grad delar dess värderingar och kultur. Samtidigt som företagskulturen 

berikas och byggs starkare, kan dock ett större antal medarbetare belönas då de motiveras av 

                                                
4 Uthållighet och passion för långsiktiga mål. Exempelvis att arbeta energiskt mot utmaningar samt att 
upprätthålla ansträngning och intresse över tid, trots motgång, motstånd och misslyckanden (Duckworth, 
Peterson, Matthews, & Kelly, 2007) 
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annat än bara instrumentella värden, exempelvis genom Koncern X:s årliga julfest där 

medarbetare är inbjudna: 

 

”… det handlar om att tacka och gratta, liksom bara känna delaktighet och 

skapa familjebanden ännu starkare… Så det finns så mycket annat än bonus 

och extra lön som motiverar” – Respondent K-HR 

 

För att företagskulturen ska få fäste tidigt får nya medarbetare på Företag Y en fyra timmar 

lång introduktion med rundvandring. Koncernens vision och mission förklaras och de nya 

medarbetarna får delta på en workshop för att implementera företagskulturen i servicemöten. 

När Företag Y öppnade rekryterades receptionspersonal till stor del efter de sökandes 

personlighet och deras vilja. Koncern X ger stort förtroende till sina ledare, något som 

genomsyrar samtliga intervjuer: 

 

”…det är ingen som säger till mig vad jag ska göra, egentligen. Men de 

litar på att jag driver, i deras anda, åt rätt håll.” – Respondent EC 

 

Inom koncernen uttalas inte karriärmöjligheter tydligt, istället lyssnar ledare in vad 

medarbetaren vill arbeta med, och de har lätt att avancera om de har viljan. Dessutom är 

internrekrytering är en del av kulturen och de anses finnas goda karriärmöjligheter enligt 

respondenterna. 

 

Ledarskap 
Koncern X värdesätter och förstår vikten av ledarskap och ser tydligt ett framtida behov av 

fler ledare samt specialister. Ledarskap ses som en stor tillgång för att sprida kunskap i 

organisationen. Så stor att Koncern X vid en av sina nya destinationer ska ha en mentor till 

varje avdelningschef. Dessutom anordnas best practice-träffar över destinationsgränserna där 

ledare bidrar till ett slags mentorskap åt varandra och där information och erfarenheter byts.  

 

Utbildningsenhetens uppgift är att stödja och utveckla ledare då de anses göra stor skillnad i 

den operativa driften: 

 

”… det är i det situationsanpassade ledarskapet man i vardagen kan hitta 

medarbetares motivation.” – Respondent K-HR 
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I Koncern X och Företag Y betonas starkt ett nära ledarskap. Det tros kunna motverka 

plötsliga uppsägningar, något samtliga tillfrågade understrukit. Ledaren har ett ansvar att hitta 

motivation hos sina medarbetare och hur denne vill utvecklas: 

 

”… vi tror verkligen på ledarskap och att man ligger nära sina medarbetare 

för att man ska få den individuella motivationen, den individuella 

uppföljningen och den individuella utvecklingen.” – Respondent K-HR 

 

Ledarskap är en stark motivationsfaktor bland medarbetarna och kan bidra till att behålla 

medarbetare: 

 

”Den största motivationsfaktorn är deras närmsta ledare. […] Så att vissa 

kanske jobbar här bara för att [namn] jobbar här. De älskar att jobba med 

henne, till exempel.” – Respondent HM 

 

Koncern X lägger stora resurser på sina ledare. Bland annat erbjuds många ledare 

ledarskapscoaching där lärdomar sedan tar sig nedåt i organisationen. Dessutom anordnas 

kontinuerligt ledarskapsutbildningar och uppföljning av dessa. 

 

Utveckling 
Samtliga respondenter upplever att det inte finns för få möjligheter till befordring. 

Respondent K-HR upplever en stress över att hitta nästa karriärmässiga steg och möjlighet för 

sina medarbetare. Koncern X:s har i och med dess tillväxt börjat ge medarbetare en möjlighet 

att testa nya destinationer och positioner för personlig utveckling. Utveckling behöver enligt 

respondent K-HR inte bara ske via traditionell utbildning. Ett led i detta är att Företag Y 

anställt en person som bland annat har till syfte att se över hur man kan fånga upp talang och 

låta dem arbeta på andra positioner. I en expansiv fas finns ett särskilt behov av att behålla 

och internt rotera medarbetare efter deras kompetens, vilket i sin tur medför utveckling. Det 

förekommer att ledare identifierar kompetens hos befintliga medarbetare som hade passat 

bättre vid en annan position. Dessa föreslås byta arbetsuppgifter. Företag kan ha policys 

gällande job rotation men utan viljan hos medarbetarna faller konceptet menar respondent 

FB. 
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Koncern X utmanar sina medarbetare genom att ge dem större ansvar än vad de tror att de 

klarar av: 

 

”…vi resonerar lite att utmana lite mer än vad man kanske tror att 

personen riktigt klarar av. Istället för att klä på, klä på, klä på, säger: 

Varsågod! Här är din tjänst.” – Respondent K-HR 

 

Koncern X ställer krav på att respektive enhet genomför medarbetarsamtal med uppföljning 

minst två gånger per år. Via medarbetarsamtal identifieras personers utvecklingsbehov och 

huruvida de vill få nya erfarenheter, vilket man i hög grad tar hänsyn till och förverkligar 

enligt respondenterna. Finns förståelse för medarbetarnas behov kan de lätt omplaceras internt 

till både arbetstagaren och arbetsgivarens fördel. Att se sina kollegor få en annan position kan 

uppmuntra andra att ta steget själva menar Respondent HC. Företag Y arbetar aktivt med att 

kompetensutveckla sina medarbetare, men detta är inte påtvingat utan sker för de som har 

viljan. Exempelvis ges formella utbildningar via Koncernen X:s utbildningsenhet, så väl som 

externa utbildare. Däribland två dagars ledarskapsutbildning av avdelningschefer, retorikkurs 

för de som arbetar i driften, och för kockar utbildning genom till exempel stora 

restauranggrossister eller i livsmedelshygien. 

 

Utmaningar och förändring är avgörande för att inte tappa kvalitet. Utveckling av personal 

bör stå högt på agendan för att kunna skapa lönsamhet – inte tvärtom: 

 

”…då är ju problemet att om inte företaget blir lönsamt, så är man ju inte 

så intresserad av utveckling i personal. Även om nyckeln för att bli 

lönsamma är att utveckla sin personal.” – Respondent FB 

 

Att mäta sina medarbetares nöjdhet 
Koncern X, så väl som Företag Y, använder sig av ett mätverktyg för att mäta personalnöjdhet 

en gång per vecka. Nöjdheten mäts via Employee Net Promoter Score (eNPS) och 

individuella frågor som följs upp med hjälp av algoritmer – ifall medarbetare svarat negativt, 

följs detta upp med liknande frågor. Detta gör att ledare kan se huruvida det skett en 

förbättring eller inte. Verktyget mäter nöjdhet på enhetsnivå, såväl som på avdelnings- och 

individnivå, vilket ger ledarna en god översikt och möjligheter att sätta in åtgärder. Verktyget 

ger även en möjlighet att följa utvecklingen på lång sikt: 
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”…siffrorna är ju egentligen meningslösa, utan det är mer om trenden går 

åt rätt håll. […] och det är ju det vi har som mål, att vi ska trenda uppåt.” 

– Respondent FB 

 

Mätverktyget ger företaget möjlighet att förstå de aktiviteter som bidrar till personalnöjdhet, 

vilket i sin tur leder till nöjda gäster och ökad effektivitet, där alla delar är lika viktiga. 

 

 

Resultatdiskussion 
Respondent K-HR anser att branschen lider av en kortvarig arbetskraft. Denna problematik 

beskrivs även av respondenterna i Företag Y då de identifierat att medarbetare som arbetat två 

till tre år sedan ofta går vidare till en annan position eller arbetsplats. Branschen behöver 

därför enligt respondent K-HR börja ses som en stadigvarande arbetsplats där utveckling sker 

i högre grad och där produktutveckling och skapande är centrala delar. Respondent FB 

framhåller dock att branschen har utvecklats till att bli mer stadigvarande och möjliggör en 

balans mellan arbete och fritid ”… nu kan man jobba i branschen och ändå ha ett normalt liv 

vid sidan av”. Samtliga respondenter framhåller att det finns en svårighet att lägga tid på 

utveckling av medarbetare eftersom det sällan ges tid att stanna upp. 

 

Det framgår av respondenterna att de organisatoriska och branschspecifika attributen 

beskriven av Deery (2008) fortsatt existerar. Dessa attribut tillsammans med de anställdas 

personliga dimensioner menar Deery (2008) skapar en konflikt mellan arbete och fritid. 

Denna konflikt menar dock respondent FB har minskat avsevärt i branschen som helhet 

eftersom ”… man [kan nu] jobba i branschen och ändå ha ett normalt liv vid sidan av”. 

Koncern X och Företag Y arbetar även aktivt med förbättrande organisatoriska strategier som 

Deery (2008) menar bidrar till ökad arbetsnöjdhet och organisatoriskt engagemang, bland 

annat med ökad utbildningskvalitet, lämplig utbildning samt arbetsmatchning.  

 

Talent management 
Respondent K-HR ser på talang genom två synsätt: (1) dels en potential alla besitter och som 

(2) nyckelpersoner som kan befordras och ta mer ansvar. Det första (1) synsättet fokuserar på 

att hitta kärnan i sina medarbetare. Genom aktiv talanginventering identifieras det unika i 
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varje medarbetare för att se hur de kan användas mest effektivt. Detta går i linje med Lewis 

och Heckmans (2006) tredje perspektiv som har ett generellt fokus på talang och som ej tar 

hänsyn till organisationsgränser eller specifika positioner. Även Christensen Hughes och Rog 

(2008) liksom Redford (2015) poängterar att alla medarbetare bör ses som ytterst värdefulla. 

 

I det andra (2) synsättet identifieras nya ledare och specialister. Koncern X arbetar aktivt med 

att inventera sin personal för att identifiera framtida talanger, men även med att skapa 

långsiktiga planer för dessa personer. Detta tycks överensstämma med Lewis och Heckmans 

(2006) andra perspektiv som har ett fokus på den grupp av individer som anses vara mest 

kritiska för företagets framgång. Detta fokus har till syfte att säkerställa ett adekvat flöde av 

arbetskraft inom organisationen. Det andra (2) synsättet stämmer även med Heinen och 

O’Neills (2004) fjärde nyckelfaktor fokus på kvalificerad kandidatbedömning som bland 

annat innefattar att bedöma framtida kompetensbehov för ledarskap, såväl som tilltänkta 

positioner. Detta andra perspektiv ligger även i linje med den nionde nyckelfaktorn utföra 

regelbunden talangöversyn (Heinen & O’Neill, 2004). Dessa båda synsätt delar många 

likheter med den avgränsning av TM som gjordes i bakgrunden, det vill säga talang som en 

bas och en spets. 

 

Samtliga förutom ett av Ashton och Mortons (2005) nyckelord för kritiska komponenter inom 

TM har identifierats i den insamlade empirin. System framträder inte tydligt i empirin som 

något Företag Y försöker utveckla, där system innefattar att vikt läggs vid att utveckla en 

systematik för att underlätta en holistisk och långsiktig syn på hur man genererar förändring.  

 

Företagskultur 
Trots att Koncern X endast varit verksam sedan början av 2000-talet har en företagskultur 

utvecklats där tre utmärkande drag har kunnat identifieras i Företag Y. För det första präglas 

kulturen av utvecklingsbenägenhet. Det tar sig uttryck i att respondenterna delar 

uppfattningen att man uppskattar förändring och utveckling i olika former. För det andra 

utmärker sig vilja då resurser till att utvecklas finns, men att dessa främst läggs på dem som 

vill. Vid öppnandet av Företag Y rekryterades receptionspersonal till stor del efter de 

sökandes personlighet och vilja. Det framgick även av samtliga respondenter att 

karriärmöjligheter finns för dem som har viljan, men att dessa inte uttalas explicit. 

Respondenterna menar att det snarare är underförstått och att det finns i deras kultur. Brist på 

tydliga och explicita karriärmöjligheter är enligt tidigare forskning ett utav branschens 
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bidragande faktorer till dess utmaning att attrahera och behålla personal (Baum, 2016; 

Hjalager & Andersen, 2001). Att uttala karriärvägar explicit, menar Walsh och Taylor (2007), 

är i synnerhet viktigt för högre ledare att göra för att behålla sina ledare, då de annars kan dra 

egna och felaktiga slutsatser som påverkar deras intentioner att säga upp sig. Slutligen präglas 

kulturen av ansvar. Det tycks som att ansvar används som ett sätt för att utveckla 

medarbetare, men även knyta dem närmre organisationen, och på så sätt behålla dem längre. 

Inte sällan ges ett stort ansvar direkt, istället för att vänja medarbetaren vid allt gradvis större 

ansvar. 

 

Koncern X bygger sin företagskultur genom medarbetarna via värderingar, engagemang och 

initiativ. Det finns likheter mellan detta och det nyckelord Ashton och Morton (2005) 

benämner etos, som innefattar att väva in värderingar och beteenden som en talent mindset 

där alla har en potential värd att utveckla. 

 

Intrinsikala motivationsfaktorer blir allt viktigare för trivsel och motivation (Besöksnäringens 

forsknings- och utbildningsfond, 2013; Deery, 2008; Hsu & Hiltebrand, 2019). Koncern X 

arbetar aktivt med att belöna sina medarbetare med annat än instrumentella värden. Genom 

sådana uppskattande gester stärks det som respondent K-HR kallar familjebanden. Det är 

uppenbart att Koncern X ser värdet av belöningar med instrinsikala värden. Detta ger en god 

förutsättning att i högre grad kunna attrahera och behålla framför allt en yngre generation som 

medarbetare (Besöksnäringens forsknings- och utbildningsfond, 2013). Detta styrks 

ytterligare av att unga studenter och alumner inom hospitalitybranschen rangordnar 

företagskultur som den fjärde viktigaste motivationsfaktorn (Hsu & Hiltebrand, 2019). Dock 

värderas även instrumentella värden i form av lön som sjätte viktigaste motivationsfaktorn 

enligt samma undersökning. Instrumentella värden är dessutom en särskilt stark motivator för 

ledare och chefer (Walsh & Taylor, 2007) liksom andra nyckelpersoner (AlBattat et al, 2013). 

 

Ledarskap 
Bristande ledarskap är en av många bidragande faktorer till utmaningen att attrahera och 

behålla talang (Haven‐Tang & Jones, 2012; Kusluvan et al., 2010). Koncern X tycks ha 

förstått denna problematik och värdesätter ledarskap och lägger stora resurser på sina ledare, 

bland annat erbjuds många ledare ledarskapscoaching, best practice-träffar samt 

internutbildningar, vilka tillhandahålls av Koncern X:s utbildningsenhet. Att investera i 

personal- och processtöd, som bland annat bedömer och coachar ledarskapstalanger, är en 
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nyckelfaktor för framgång med TM enligt Heinen och O’Neill (2004). Det framkommer av 

resultatet att den närmsta ledaren är en viktig motivationsfaktor för medarbetare, vilket för 

unga i norden är en särskilt bidragande faktor till att de stannar kvar (Besöksnäringens 

forsknings- och utbildningsfond, 2013). För personer som ”självstyr” sina karriärer är 

dessutom ett av tre arbetsattribut som efterfrågas inlärningsorienterade relationer med 

närmsta chef, kollegor, och klienter (Walsh & Taylor, 2007).  

 

Bristande ledarskap kan bidra till att medarbetares intentioner att säga upp sig inte hinner 

identifieras. I Koncern X betonas starkt ett nära ledarskap vilket samtliga respondenter från 

Företag Y framhållit. De menar att ledaren har ett ansvar att hitta motivation hos sina 

medarbetare och hur denne vill utvecklas. Detta är en framgångsfaktor för att stävja det 

Hartman och Yrle (1996) beskriver som hobo-effekten. 

 

Utveckling 
Koncern X arbetar aktivt med formell träning och utbildning. Bristen på formell träning har i 

tidigare forskning pekats ut som en av branschens negativa attribut (Baum, 2016) och som 

påverkar organisationers förmåga att behålla talang (Hjalager & Andersen, 2001; Kevin 

Jenkins, 2001). För unga studenter och alumner i hospitalitybranschen rangordnas dessutom 

träning och utveckling och bemyndigande och ansvar som andra respektive tredje viktigaste 

motivationsfaktorn (Hsu & Hiltebrand, 2019). Att bemyndiga och ge ansvar är rotat i Koncern 

X:s kultur och fungerar som ett sätt att utmana och utveckla sina medarbetare, vilket framträtt 

tydligt av respondenterna vid Företag Y. 

 

Samtliga respondenter upplever inte att det finns för få befordringsmöjligheter. Respondent 

K-HR upplever rentav en stress över att hitta nästa karriärmässiga steg och möjlighet för 

medarbetare inom organisationen. Detta överensstämmer inte med tidigare forskning som 

menar att befordringsmöjligheter är relativt begränsat i förhållande till antalet medarbetare 

som önskar befordring i hospitalitybranschen (Solnet & Hood, 2008). Det är möjligt att 

respondenterna från Företag Y inte upplevt denna problematik ännu då företaget ännu inte 

varit verksamt särskilt länge och således befinner sig i en expansiv fas, med det stora 

personalbehov som naturligt följer. Det är även möjligt att respondent K-HR inte heller 

upplevt denna problematik då koncernen är ung och fortfarande expanderar. 
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Både job rotation och destination rotation är företeelser som Koncern X arbetar med. Dock 

framhålls det av respondenterna i Företag Y att dessa nyligen implementerats och att det ännu 

inte systematiserats. Att rotera personal internt bland positioner och destinationer har till syfte 

att ge möjlighet till personlig utveckling. Detta skulle kunna vara strategiskt fördelaktigt att 

utveckla eftersom det av forskningen bevisats finnas en rörlighetskultur i hospitalitybranschen 

(Duncan et al., 2013), där det betraktas vara en norm att inte stanna på arbetsplatsen under en 

längre tid (Ball, 1988). Det är kanske av ännu större vikt att utveckla medarbetare genom 

rotation då Generation Y attraheras av en hög mobilitet, lätt blir uttråkade samt trivs med nya 

utmaningar (Solnet & Hood, 2008). 

 

Företag Y genomför medarbetarsamtal med uppföljning i syfte att identifiera medarbetares 

utvecklingsbehov och huruvida de vill få nya erfarenheter. Genom att återkoppla ges dels 

medarbetare förberedelse för större utmaningar samtidigt minskas risken att medarbetaren 

känner sig bortglömd, vilket skulle kunna leda till att denna söker sig till andra organisationer 

(Walsh & Taylor, 2007). 

 

Respondent K-HR menar att Koncern X lägger stor vikt vid att utveckla sina medarbetare och 

ger dem befordringsmöjligheter inom arbetsplatsen, såväl som i koncernen. Denna möjlighet 

uttalats dock inte alltid tydligt och kan snarare vara underförstådd enligt respondenterna. 

Eftersom karriärvägar och avancemang är den viktigaste faktorn för att alumner ska stanna 

kvar på sin arbetsplats (Hsu & Hiltebrand, 2019) bör Koncern X kunna attrahera alumner. Det 

framgår även att de arbetar aktivt med medarbetarintegration och sammanhållning via 

företagskultur, såväl som att erbjuda utveckling genom formell utbildning. Dessa nämnda 

faktorer påverkar nöjdhet med arbetet positivt och stävjar hobo-fenomenet (Hartman & Yrle, 

1996). I en svensk kontext ses individuell utveckling och frihet som de två viktigaste 

aspekterna på det ideala arbetet oavsett bransch (Besöksnäringens forsknings- och 

utbildningsfond, 2013). Företag Y tar vara på individens behov genom att erbjuda stor 

individuell utveckling, liksom stor frihet till dess ledare som i fallet med respondent EC som 

ej har fått en formell arbetsbeskrivning, utan har förtroendet att driva verksamheten i 

koncernens anda. 

 

 



 
 

32 

Att mäta sina medarbetares nöjdhet 
Företag Y tycks se ett värde i att mäta sina medarbetares nöjdhet då de använder sig av ett 

digitalt mätverktyg. Samtliga respondenter från Företag Y framhåller att den största 

behållningen med verktyget är att kunna följa trenden men framför allt att kunna sätta in 

åtgärder ifall medarbetare uttryckt missnöje. Ledande företag optimerar teknologi och mäter 

aktivt sin framgång för att med hjälp av rätt mätvärden och åtgärder både implementera och 

skapa inverkan för företagets bästa (Ashton & Morton, 2005). Denna insamling och analys av 

data ger dessutom en möjlighet att identifiera vilka mätvärden och motivationsfaktorer som är 

de mest starka och pålitliga prediktorerna för organisatoriskt resultat (Martin-Rios et al., 

2017). Mätverktyget ger Företag Y en möjlighet att förstå de aktiviteter som bidrar till 

personalnöjdhet, vilket i sin tur leder till gästnöjdhet och ökad effektivitet. Tidigare forskning 

har funnit en korrelation mellan dessa faktorer, där gästnöjdhet har en direkt påverkan på 

lönsamhet och personalnöjdhet i sin tur har en direkt påverkan på gästnöjdhet (Chi & Gursoy, 

2009). 

 

 

Metod- och materialdiskussion 
Studien hade till en början en ansats att undersöka hur Koncern X arbetar med att behålla 

personal. Genom kontaktpersonen rekommenderades respondenter från flertalet av Koncern 

X:s verksamheter. Respondenterna från de andra verksamheterna än Företag Y föll bort och 

därmed togs ett beslut att genomföra fler intervjuer vid Företag Y. Därmed utvecklades 

metoden till att få en design av fallstudie. Fallstudien som design undersöker hur ett fenomen 

ser ut i ett specifikt fall och kan således inte generaliseras enligt Bryman (2011). Detta menar 

Flyvbjerg (2003) är en myt och att fallstudien visst går att använda för att generalisera. Vidare 

menar han dessutom att ”fallstudier kan vara centrala för vetenskaplig utveckling via 

generaliseringar som komplettering eller alternativ till andra metoder” (Flyvbjerg, 2003, s. 

193). Sanningen kanske är att sanningen ligger någonstans mitt emellan. I denna studie kan 

möjligtvis inte resultatet från Företag Y fullt generaliseras till att inbegripa andra företag av 

liknande karaktär. Däremot kan resultatet, trots sin brist på formell generalisering, bidra till 

kollektiva processer av kunskapsackumulering (Flyvbjerg, 2003) för att bidra till vetskapen 

om hur personal behålls. Inte heller kan därför resultatet fullt representera Koncern X. Dock 

överensstämmer mycket av det respondent K-HR uttrycker, med dito från respondenterna från 

Företag Y. Därmed finns en samstämmighet i hur koncernen centralt ser på hur arbetet med 
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hur personal behålls utförs, samt hur det praktiskt genomförs i en av deras enheter. Samtidigt 

finns det en begränsning i studien huruvida det insamlade materialet faktiskt speglar hela 

Koncern X:s arbete med att behålla personal då endast fyra intervjuer genomförts och där 

endast en av dessa arbetar centralt med dessa frågor. För att bättre spegla hela koncernen hade 

exempelvis en enkät kunnat utformas – eller intervjuer och observationer genomföras i andra 

enheter inom koncernen – för att komplettera empirin och därmed ge resultatet högre 

validitet. Detta skulle även kunnat appliceras i fallföretaget för att ge ytterligare tyngd till den 

insamlade empirin för Företag Y. 

 

Vid intervju föreligger möjligtvis en risk att respondenten inte uttrycker sig personligt. Risken 

kan vara att denne istället begränsas till att uttrycka det som högre chefer förväntar sig att 

denne ska uttrycka. En av respondenterna valdes ut och kontaktades av respondent K-HR, 

vilket möjligtvis medförde att respondenten begränsades att uttrycka sina personliga åsikter. 

Det kan dessutom förekomma att Koncern X har policys kring vad anställda får berätta och 

inte. 

 

Samhället utvecklas i snabb takt. Sedan Balls (1988) artikel publicerats har naturligtvis 

branschen utvecklats med samhället. Han menar att det finns en ”rörlighetskultur” och en 

norm att inte stanna kvar på arbetsplatsen under längre tid. Huruvida det fortsatt är en norm 

har inte funnits i nutida forskning, däremot kvarstår en rörlighetskultur enligt Duncan et al. 

(2013). Artikeln av Deery (2008) presenterar ett ramverk för kvarhållande av personal och 

skulle kunna ifrågasättas huruvida de givna faktorerna är lika aktuella idag. Faktorerna får 

anses än idag vara givna attribut för branschen och således kvarstår samma problematik som 

Deery (2008) beskrivit. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 
I studien har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska huvudkraven. Således beaktas 

samhällsmedborgares berättigade krav på skydd mot otillbörlig insyn i bland annat 

livsförhållanden som även kallas individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2019). 

 

Att undersöka hur företag i hospitalitybranschen arbetar med att behålla personal får anses 

vara en väsentlig forskningsfråga som kan komma till nytta, inte minst för branschföreträdare, 
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men även studenter och andra intresserade. Detta går i linje med forskningskravet som 

stipulerar att forskning bedrivs av väsentliga frågor och som innehåller hög kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2019). 

 

Gällande det inspelade materialet – som behandlat personuppgifter och innehåll som indirekt 

kunnat röja specifika individers identitet – förvarades det på två privata datorer (macOS) utan 

molntjänst. Därmed har endast tillgång funnits för behöriga till denna studie. 

 

 

Slutsats 
I denna studie har respondenter från Företag Y:s gett sin syn på hur de hanterar en av 

branschens största utmaningar. Resultatet tyder på att tre tydliga teman är viktiga i arbetet att 

behålla personal: företagskultur, ledarskap och utveckling. Företagskulturen präglas av 

utvecklingsbenägenhet, vilja och ansvar i syfte att engagera och således behålla personal och i 

synnerhet talang. Ledarskapet prioriteras högt då ledare anses vara nyckelpersoner som i sin 

tur kan bidra till att utveckla sina respektive medarbetare. Utveckling används för att 

bemyndiga och ge ansvar till medarbetarna i syfte att engagera dem och skapa en vilja att 

stanna kvar. Dessa teman kan även ses som bärande element i hur Företag Y arbetar med 

talent management för att behålla personal och i synnerhet talang i sin organisation. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie kan förhoppningsvis bidra till en bättre förståelse för hur personal och talang 

behålls i hospitalitybranschen, i synnerhet i en svensk kontext. Även företrädare från andra 

servicebranscher kan möjligtvis finna uppslag eller nytta i vad som framgått som viktigt för 

att behålla personal i hospitalitybranschen och tillämpa det i sin. Vidare forskning 

rekommenderas för att ytterligare förstå vad som påverkar medarbetaren inom 

hospitalitybranschen att byta arbetsplats. Genom att även undersöka medarbetarnas perspektiv 

kring vad som bidrar till att de stannar kvar på sina arbetsplatser kan en djupare förståelse 

bildas i denna viktiga fråga. Ett exempel på vidare forskning är att undersöka skillnaden 

mellan medarbetares uppfattning om vad som påverkar dem att stanna på sin arbetsplats och 

vad ledare tror att de efterfrågar. 
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Slutligen: studien genomfördes på en koncern och ett fallföretag som befinner sig i en 

expansiv fas. Därför rekommenderas vidare forskning på organisationer som har inträtt i 

mognadsstadiet för att ge en kompletterande bild av hur personal bäst behålls i 

hospitalityföretag i Sverige. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Vad är talang för er? 
- Nyckelpersoner eller alla? 

 
Vad är HR för dig? 
 
Är du bekant med talent management? (Utgick efter intervju 1) 

- Vad är det för dig? 
 
Hur arbetar ni för att behålla personal? 

- Arbetar ni särskilt för att behålla talang? 
 
Arbetar ni med att låta anställda byta arbete inom ESS? 

- Hur gör arbetar ni med det? 
- Fokuserar ni extra på talang? 

 
Hur ser personalomsättningen ut på ESS? (Utgick efter intervju 1) 

- Upplever ni en problematik kring det? 
 
Upplever ni att det finns för få befordringsmöjligheter för anställda? 
 
Upplever du att anställda säger upp sig trots att de till synes verkar nöjda med sitt arbete? 

- Vad tror du att det beror på? 
- Hur arbetar ni för att motverka det? 

 
Har ni någon strategi för att schemalägga personal? (Utgick efter intervju 1) 
 
Har du tänkt på vad som motiverar era anställda? 

- Ser ni några skillnader i vad som motiverar olika generationer? Ung vs. äldre 
 
Hur arbetar ni för att era anställda ska utvecklas? 

- Intern vidareutbildning? (Utgick efter intervju 1) 
- Coachning/personliga samtal? (Utgick efter intervju 1) 
- Uttalas möjliga karriärvägar tydligt? 
- Alternera arbetsuppgifter/position? 
- Hur arbetar ni för att utmana era anställda? 
- Mentorskap? (Utgick efter intervju 1) 

 
Vad mäter ni hos era anställda? 

- Vilka nyckeltal? 
 
Har du upplevt några konkreta best practices som fungerar bra för er, för att behålla personal? 
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Kort-frågor (Utgick efter intervju 1) 
Erbjuder ni friskvård? 
Har ni medarbetarsamtal? Om ja, hur ofta? 
Har anställda möjlighet att lära sig nya saker under arbetstid? 
Erbjuder ni flexibla arbetstider för tjänster där det går, exempelvis avdelningschef? 
Har ni något slags belöningssystem för gott arbete? 
 
Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp? 
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Bilaga 2 – Informationsblad 

 

 

 

 

Till Dig som är tillfrågad att medverka i en intervju 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen Hotell och värdskap 
samt Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet, Restaurang- och 
hotellhögskolan. 
 
I studien genomförs intervjuer som syftar till att undersöka din syn på hur man bäst behåller 
och utvecklar medarbetare. Intervjun beräknas ta mellan 30–45 minuter. Intervjun kan ske 
antingen via telefon eller på Din arbetsplats. Intervjun kommer att spelas in och sedan 
transkriberas för att efter avslutad kurs raderas. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när 
som helst avbryta utan motivering. Den information vi samlar in kommer att förvaras på våra 
datorer som endast vi har tillgång till. Denna kan begäras ut eller raderas efter Er önskan.  
 
Examensarbetet kommer efter godkänt betyg att laddas upp på https://diva-portal.org som är 
en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 
lärosäten i Sverige. Vid denna tidpunkt kan även Du få tillgång till arbetet. 
Har Du frågor om studien eller vill veta mer om dess genomförande är du välkommen att höra 
av dig till oss. 
 
 
Kontaktinformation 
Robin Gulliksson, robin.gulliksson@gmail.com, 076-110 01 24 
Carl Klasén, carl.klasen@aviumresearch.com, 073-058 96 98 
 
Handledare 
Mats Carlbäck, mats.carlback@oru.se, 070-009 14 57 
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag 
samtycker till att delta i studien. Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in digitalt 
och förvaras enligt ovanstående. 
 
Namn: 
Ort och datum: 
Underskrift: 
 


