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Abstract 

The purpose of this case study is to examine how talent management is applied in a university 

environment and how development in leadership skills for the participants of a project affects 

their willingness to stay at the university. This study also highlights the purpose of using a 

strategy like talent management to keep key people in the organization to stay and also that 

theories about talent management needs to be complete with theories about loyalty and 

commitment. This is done through examining the project Real-- Research and Leadership that 

the University of Umeå provided for 21 researchers and the first round of the project took part 

between 2015 and 2016. The purpose of this project is to work as a supporting instance for the 

researcher’s research career in an long term goal to get the young prominent researchers to 

stay and keep working at the University. To do so, ReaL, as the project is commonly called, 

offered the researchers a course with the possibility to develop their leadership abilities that 

would help them in their future research career. But also to introduce them to interdisciplinary 

contacts in an attempt to broaden their research network and to give them an increased general 

knowledge sharing. The data gathering for this study was partly done through surveys that 

were handed out to the participants at the last day of the course and by interviews with 

selected participants from the course. The quantitative results of the study show that the 

participants showed a positive feeling against the impact on the participant’s willingness to 

stay at the University of Umeå and that the support for their research careers and an enhance 

in their ability in communication and conflict management was highly contributed towards 

their willingness to stay at the university. ReaL as a support tool for the participants was also 

a highly contributed factor for their willingness to stay. The Qualitative results on the other 

hand shows a more complex situation. Even thou that the project had a positive impact, other 

external factors paid more contribution to the researcher’s willingness to stay then what the 

quantitative results shows. These factors were the layout of the city of Umeå, their family 

situation and their partner’s works situation. 
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1.1 Inledning 

Dagens globaliserade samhälle kan karaktäriseras som ett expertsamhälle där 

expertkompetenser har blivit allt mer eftertraktade (Giddens, 2014). En konsekvens av detta 

är att det skapas en bredare indelning av arbetskategorier, där expertkunskap har blivit den 

mest eftertraktade indelningen av organisationer. Experter/talanger blir därmed en eftertraktad 

”resurs” för organisationer, men efterfrågan tenderar att vara högre än antalet individer som 

besitter dem. Genom att organisationer och företag söker individer med expertkompetens 

måste individer därmed anpassa sig och nischa in sig för att kunna ta sig in på en mer 

komplex arbetsmarknad där expertkompetens är i centrum. Att öka komplexiteten på arbetet 

bidrar till att tillgången på arbetskraft begränsas då man tidigare kunde anställa nästan vem 

som helst till att genomföra arbetet medan komplexiteten medför att endast ett fåtal, med rätt 

kompetens, kan genomföra det. Organisationerna och företagen försöker därmed att anställa 

de individer som man anser besitter de önskade expertkunskaperna och detta skapar i sin tur 

en ökad efterfrågan som bidrar till ökad konkurrens mellan företag och organisationer 

(Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013). Den ökade konkurrensen skapar i sin tur utmanande 

förutsättningar och svårigheter för alla sorters organisationer. För att kunna behålla eller 

anställa individer som man anser vara talanger, måste organisationen erbjuda förmåner eller 

andra attraktiva alternativ som bidrar till att de söker sig till den givna organisationen. Den 

talangfulla individen kan t.ex. erbjudas utvecklingsinstanser eller extra finansiella medel. 

Utvecklingsinstanserna kan bland annat vara att den talangfulla individen erbjuds 

utvecklingsmöjligheter i utveckla sina egenskaper och färdigheter för den framtida karriären.  

Tillgång och efterfrågan på expertkompetenser har lett till en obalans på arbetsmarknaden 

som har tvingar fram nya strategier för att leda som organisationerna måste anpassa sig efter. 

En strategi som har växt fram för att öka organisationens konkurrenskraft är talent 

management. Talent management är en organisationsstrategi där man identifierar ”talanger” 

och ser särskilt till dessa talangers behov och erbjuder tjänster i utbyte mot lojalitet. Genom 

att erbjuda tjänster i utbyte mot lojalitet minskar de konkurrerande organisationernas 

attraktionskraft och ökar sannolikheten att den talangfulle individen stannar kvar (Thunnissen, 

Boselie, & Fruytier, 2013). Den ökade lojaliteten hos individen bidrar till en organisatorisk 

utveckling då individen använder sin expertkunskap i ”hemmaorganisationen” (Collings & 

Mellahi, 2009).  

Problematiken med att anställa och bibehålla talangfulla individer och experter är något som 

även existerar inom högskola och universitetsvärlden. Efterfrågan på dessa talanger och 
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experter kan anses större än tillgången och det har i sin tur lett till en ökad konkurrens om 

dessa individer. Konkurrensen mellan de olika universiteten och högskolorna sker utifrån 

efterfrågan och tillgång på studenter, lärare och forskare och även på ekonomiska resurser 

(Haikola, 1999). Detta skapar i sin tur utmaningar för universiteten. Att det sker ett byte av 

elever, lärare och forskare mellan universiteten är något som anses som en naturlig del i 

universitetsvärlden. Denna mobilitet blir dock ett problem för de universitet som har ett större 

utflöde än inflöde av meriterade forskare och lärare och man måste därmed anpassa sin 

organisationsstrategi för att kompensera detta. Ett sätt att hantera detta, är att erbjuda sin 

talanger olika projekt som kan bidra till talangens utveckling. På så sätt skapas en större 

lojalitet till universitetet eller högskolan. Att erbjuda tjänster eller projekt för att få talangen 

att stanna kvar inom organisationen kallas för Talent management. Syftet med talent 

management är att man skapar en attraktionskraft hos organisationen, som innebär att man ger 

ett aktivt stöd för de individer man anser vara talanger och locka dem att stanna vid 

universitet (Haikola, 1999). 

Ett universitet skiljer sig från de flesta andra organisationer, speciellt privata företag som 

oftast är den centrala inriktningen inom talent management teorier. På ett universitet är det 

oftast inte är en produkt man skapar, som i sin tur ska anpassas gentemot en konkurrerande 

marknad. Värdet på den forskning som bedrivs kan vara svårbedömt och detta leder till en 

mer indirekt relation till expansion och reproduktion av organisationen. Det skapas istället en 

direkt relation till aktiviteten som bedrivs och universiteten använder sig istället av talanger 

för att göra framsteg inom olika akademiska områden och för att fördjupa kunskap. Dock är 

synen på talent management densamma inom alla organisationer då dess övergripande syfte är 

att bidra till en organisatorisk utveckling genom att bibehålla och locka till sig individer som 

man anser besitter högt värderad kompetens  (Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013).  

Forskarnas bidrag till den övergripande organisatoriska utvecklingen är bland annat att skaffa 

externa finansiärer för att bedriva projekt, som i sin tur bidrar till att fler får vetskap om 

universitet och dess forskare och den forskning som bedrivs. Om kunskapen om forskningen 

och universitetet ökar så kan det i sin tur bidra till att fler finansiärer är villiga att bidra till 

finansiering av olika forskningsprojekt då man utifrån andra har fått en positiv bild av 

universitetet.  

Umeå universitet är ett av de universitet som använder sig av talent management. Syftet är 

dels att behålla de forskare som arbetar där men också att attrahera nya forskare till att söka 

sig till universitetet. I visionsdokumentet, vision 2020, kan man även utläsa att Umeå 
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universitet strävar efter att bli ett ledande universitet för utbildning och forskning (Umeå 

universitet, 2012). Denna vision kan man inte nå utan kvalificerade forskare. Målet går heller 

inte att nå utan att forskarna vågar ta risker. Ett sätt att nå detta är att erbjuda en 

karriärstruktur och attraktiva karriärmöjligheter för de forskare som väljer att bedriva sin 

forskning vid Umeå universitet (Umeå universitet, 2012). En utmanande aspekt som man 

dock måste rätta sig efter är den ständigt rådande konkurrensen från andra svenska och 

utländska universitet och högskolor. Konkurrensen skapar problem för Umeå universitet då 

förutsättningarna för att nå visionens mål minskar med varje forskare som flyttar från Umeå 

universitet och inte blir ersatt med någon ny. För att behålla sina forskare och öka universitets 

dragningskraft erbjuder universitetet, genom olika initiativ, bland annat kurser som dessa 

talanger kan delta i. Genom att bidra till individens utveckling kan man skapa förutsättningar 

för forskarens fortsatta akademiska karriär. Att skapa dessa förutsättningar för framtiden kan 

bidra till att individen får en ökad lojalitet gentemot universitet. 

Ett sådant initiativ är projektet Real -- Research and Leadership (går under akronymen ReaL) 

som Umeå universitet har erbjudit ett antal forskare under 2015-2016 att delta i. Syftet med 

projektet är att det ska vara ett aktivt stöd för forskarnas karriärer där en central dimension är 

forskningsledarskap och utveckling av deltagarnas ledarskapsförmåga (Sommarin, Björklund, 

& Gustafsson, 2015). En ambition med projektet är att ska skapa en ökad positiv inställning 

hos forskarna gentemot universitet och få dem att stanna kvar. Forskarnas möjlighet att få stöd 

i karriären och i utveckling av sitt ledarskap kan skapa en större attraktionskraft än om man 

bara hade erbjudit talangerna ekonomisk kompensation. 

Uppsatsen är en case-studie vars syfte är att undersök vilken effekt talent management har för 

forskarnas vilja att stanna kvar vid Umeå universitet samt att fylla några av de tomrum som 

existerar inom talent management forskning, specifikt om vad det är som påverkar en individs 

vilja att stanna kvar. Detta kommer att ske genom att undersöka hur Umeå universitets projekt 

ReaL- Research and leadership har påverkat deltagarnas vilja att stanna kvar vid Umeå 

universitet då projektets mål är att ge deltagarna ett stöd i karriären och bidra till en 

kompetensutveckling inom t.ex. ledarskap. Datamaterialet i uppsatsen består av enkätsvar från 

deltagarna samt tre fördjupade intervjuer. Enkäten ska ge en övergripande insikt i projektets 

effektivitet och hur det har påverkat deltagarnas ledarskap och forskningskarriär. Enkäten ska 

hjälpa till att besvara hur deltagarna ser på ReaLs påverkan på deras vilja att stanna kvar som 

forskare vid Umeå universitet. Intervjuerna ska i sin tur bidra med en fördjupad förståelse och 

en djupare syn på projektets inverkan. 
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För att svara på syftet med uppsatsen ställs följande två frågeställningar; 

 Vilken betydelse har projektet haft som stöd för deltagarnas forskningskarriärer 

genom att erbjuda en utveckling av deras ledarskapsförmågor? 

 Vilken påverkan har projektet haft för deltagarnas uppfattade vilja att stanna kvar vid 

Umeå universitet? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen upplägg är följande; först kommer en presentation göras i avsnitt 2.1 av vad ReaL -

- Research and Leadership är för något och vad syftet med ReaL projektet är. Därefter 

kommer det i avsnitt 3.1 göras en presentation av talent management teorier i ett syfte att ge 

en mer grundläggande och mer förståelig förklaring till vad talent management är för något 

samt problematiken med teorierna kring talent management. Vidare i avsnitt 4.1 kommer den 

metodologiska ansatsen att presenteras. Den består av en kvantitativ del och en kvalitativ del 

där tillvägagångssätten presenteras och vilka etiska riktlinjer som har flöjts. Efter den 

metodologiska ansatsen kommer väsentlig data från den kvantitativa delen att presenteras och 

analyseras i avsnitt 5.1 och därefter i avsnitt 6.1 kommer de kvalitativa resultaten, som är 

uppdelade i tre kategorier, direkt effekt, skapande av kontaktnät och utomstående faktorer, att 

presenteras.  I det näst sista avsnittet i uppsatsen, 7.1, kommer de tidigare resultaten från de 

olika ansatserna föras samman till en diskussion. Diskussionen förs i  nära kopplingar 

gentemot teorierna och en diskussion kring vad projektet ReaL har bidragit till och om det har 

varit effektivt ur en talent management synpunkt. Sista delen i uppsatsen 8.1 ger en slutsats 

kring resultaten och hur man effektivt ska kunna använda sig av talent management. 
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2.1 Real -- Research and Leadership 

Projektet Real- Research and Leadership, ReaL, syftar till att erbjuda unga forskare ett stöd i 

deras forskningskarriärer med syfte att utveckla deras ledaregenskaper och att förbereda dem 

till att bli ledare för framtida forskningsprojekt. ReaLs syfte är även att, förutom att utvecklas 

inom de ovanstående kompetenserna, få deltagarna att skapa nya kontakter. Genom att delta i 

ReaL får man en möjlighet att träffa forskare från de fyra olika fakulteter (Samfak, Medfak, 

Humfak, Teknat) på universitetet som man troligtvis inte annars hade skapat en kontakt med. 

Tanken är att ett interdisciplinärt kontaktnät bidrar till en generell kunskapsutveckling hos 

forskaren genom att man delar erfarenheter och diskutera forskningsprojekt med andra 

forskare från andra discipliner. Projektet riktar sig till forskare med olika anställningsformer 

som har varit doktor mellan 2 och 6 år. Ambitionen är att projektet ska erbjuda stöd i form av 

ett utbildningsprojekt. Utbildningsprojektet behandlar hur man ska lyckas med finansiering av 

forskningsprojekt, utveckla en förmåga att rekrytera rätt individ till deras forskningsprojekt 

samt stödja skapandet av ett forskningsnätverk. Projektet riktar därmed in sig till unga 

forskare som än inte har skapat ett stort forskningsnätverk eller skapat en forskningsgrupp och 

har en ambition att utvecklas som ledare. (Sommarin, Björklund, & Gustafsson, 2015). 

Projekt började den 29 augusti 2015 och avslutades 19 april 2016. Urvalet av deltagare till 

ReaL skedde genom att den enskilda forskaren sökte till programmet. Beslut om deltagande 

genomfördes av en av universitetets dekaner efter samråd med berörda fakulteters prefekter. 

Urvalet var även fördelat efter en förbestämd urvalskvot där fakulteterna hade ett visst antal 

platser per fakultet. 

För att utveckla de unga forskarna i sin roll eller framtida roll som ledare har projektet nio 

olika syften som de vill uppfylla. Dessa är; 

1. Agera som ett stöd i deltagarnas forskarkarriär 

2. Utveckla forskarens ledarskapskompetens 

3. Utveckla forskarens kommunikationsförmåga 

4. Få forskaren att bli framgångsrik i extern finansiering 

5. Utveckla forskarens rekryteringskompetens 

6. Utveckla forskarens förmåga att leda grupper 

7. Stötta forskaren i skapandet av individuella karriärplaner 

8. Projektet ska leda till en större förståelse hos forskaren kring universitets organisation 

och dess stöttande funktioner 
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9. Stimulera interdisciplinära kontakter samt stimulera för nationella och internationella 

samarbeten. 

Den omgång av ReaL som gjordes mellan 2015-2016 var den första omgången som kursen 

genomfördes. En ny omgång startar igen 2016. ReaL kommer då åter igen söka nya deltagare 

som man anser vara talanger med syfte att få dem att stanna kvar som forskare vid Umeå 

universitet.

 

Figur 1 Modell över utvecklandet av egenskaper som forskningsledare (Sommarin, Björklund, & Gustafsson, 2015) 

Projektet ReaL baseras på den så kallade Umeå modellen (se figur 1) och har till syfte att 

utveckla egenskaper och färdigheter hos deltagarna för att utvecklas i sin roll som 

forskningsledare. Den centrala delen av detta projekt är ett utbildningsprogram som erbjuder 

föreläsningar dels från kursledarna och dels från externa aktörer. Seniora forskare och andra 

experter kommer och föreläser om hur de till exempel har byggt upp sina forskningsmiljöer, 

hur de har byggt sina forskningsnätverk osv. Föreläsare med juridisk kunskap föreläser om 

arbetsrätt och andra juridiska fält som är väsentliga för ett effektivt forskningsledarskap. Detta 

varvas med interna föreläsningar från kursledarna och diskussioner mellan deltagarna. 

Utbildningsprogrammet erbjuder även en generell kunskapsutveckling då man som deltagare  
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får träffa forskare från alla fakulteter (Samfak, Humfak, Teknat, Medfak) och därigenom även 

får möjlighet att skapa kontaktnät med de andra deltagarna1. 

Som ett inledande steg i projektet genomförs personliga intervjuer som har till uppgift att 

skapa kännedom om deltagaren samt att deltagaren ska få lära känna kursledarna. I 

intervjuerna behandlar man bland annat deltagarens forskningskarriär, vad de har gjort och 

vad de håller på med idag. Intervjuerna används även som ett coachsamtal, där man ser till 

vad som är deltagarens nästa utvecklingssteg. Som deltagare genomför man även ett 

psykologiskt och personlighetsinventoriumstest med syfte att ge en personlig feedback som 

sedan ska kunna kopplas till existerande och kommande ledarskap2. 

I slutet av projektet skapar varje deltagare en personlig karriärplan där man beskriver vilka 

planer och ambitioner man har och hur man som forskare ska gå vidare i sin karriär.  

Ambitionen är sedan att man ska genomföra uppföljningsintervjuer med deltagarna om ett 

visst antal år utifrån deltagarens karriärplan3. 

  

                                                 
1,2,3 Björklund, M. (den 10 05 2016). Redovisning av UMU modellen. (J. Seidegård, 

Intervjuare) 
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3.1 Påverkan på viljan att stanna kvar inom en organisation 

I detta avsnitt kommer en presentation av vad talent management är för något och hur man 

kan applicera det för att få talangerna att stanna kvar inom organisationen. Det kommer även 

ges en presentation om problematiken med talent management och vad som måste fyllas ut 

inom talent management forskningen. För att komplettera detta, presenteras hur lojalitet och 

åtaganden hos de anställda påverkar deras vilja att stanna kvar inom organisationen. 

Att definiera ett begrepp är inte alltid det allra enklaste, speciellt inte om definitionen av 

begreppet kan variera från tillfälle till tillfälle. Detta kan man tillexempel se i definitionen av 

talent management som innebär att man försöker ta tillvara på de individer/anställda som man 

anser har den rätta talangen som organisationen behöver. Talang är det centrala begreppet i 

denna strategi men det finns olika definitioner om vad talang är för något (Thunnissen, 

Boselie, & Fruytier, 2013).  Definitionen av vad som anses som en talang inom forskningen 

sker oftast med en distinktion mellan två olika definitioner där den ena definitionen riktar in 

sig på att talang kan definieras som (1) en person och den andra definitionen är att man ser 

talang som ett (2) karaktärsdrag, såsom förmågor, kunskap och kompetens (Thunnissen, 

Boselie, & Fruytier, 2013).  

Talent management används inom organisationer som en strategi, som har till uppgift att ta 

tillvara på de individer/anställda som man anser besitter rätta talanger som organisationen 

behöver och placerar dem på en tjänst där de passar bäst in. Genom att tillsätta rätt person på 

rätt plats inom organisationen skapar det en stor utvecklingspotential och bidrar till att 

organisationen kan få ett övertag över andra konkurrerande organisationer (Thunnissen, 

Boselie, & Fruytier, 2013). Strategin talent management har för avsikt att identifiera dessa 

individer som anses vara av ett högt värde för organisationen, även ibland kallade för ”A-

players” (Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013). När dessa talangfulla personer inom 

organisationen är identifierade använder man sig av olika tillvägagångsätt för att bibehålla 

dem. Ett sätt är att ge talangerna speciella förmåner, såsom att de tilldelas mer resurser än den 

övriga personalen, för att hjälpa dem att avancera med den uppgift eller det projekt de 

bedriver (Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013).  
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3.2 Att identifiera talanger 

Ett problem inom talent management är att det kan vara svårt att identifiera vilka medarbetar 

som för organisationen anses vara talanger. Att identifiera dessa talanger är svårt då behovet 

ofta skiftar från situation till situation och mellan organisationer. En organisations definition 

av vad som är talang behöver nödvändigtvis inte betyda att det ses som en talang i en annan 

organisation. Definitionen av talang blir därmed en kontextuell aspekt. Ett sätt att identifiera 

de kontextuella aspekterna som definierar talang är att utgå ifrån ett diagram som Shoshana 

Zuboff skapade år 1988. Detta diagram, figur 3, har till uppgift att utifrån en persons 

ersättningsmöjlighet (kan personen ersättas med någon annan), och genom dess 

kompetensgrad och utifrån vilka strategiska behov organisationen är i behov av, kunna 

identifiera de personer som är av högt värde för organisationen (Heckman & Lewis, 2006). 

Detta gör man genom att se till de olika tjänsterna inom organisationen och vilka det är som 

innehar tjänsterna för att därigenom värdesätta tjänstens organisatoriska värde. Om tjänsten 

har ett högt strategiskt värde och personen som innehar tjänsten har en unik kompetens och 

svår att ersätta kan man dra slutsatsen, utifrån diagrammet (figur3), att denna person är en 

”talang” (Heckman & Lewis, 2006).  

 

Figur 2 Talang klassificerat genom en individs svårighet att ersättas och tjänstens strategiska värde (Heckman & Lewis, 

2006) 

Diagrammet i figur 3 beskriver en individs ersättningsgrad och vilket strategiskt värde 

tjänsten innehar gentemot organisationen. De nedre kvadraterna visar att man är lätt att ersätta 

men har till viss del ett strategiskt värde genom sin tjänst medan de översta kvadraterna visar 
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att individen är svår att ersätta (Heckman & Lewis, 2006).  Diagrammet hjälper även till att 

identifiera tjänster som antingen behöver förändras eller skrotas. Zuboff syftar på att om man 

identifierar en individ som befinner sig inom rutan svår att ersätta, lågt strategiskt värde, kan 

det vara ett tecken på att tjänsten måste förändras (Heckman & Lewis, 2006). Ett alternativ 

som Zuboff ger är att en sådan tjänst kan förändras till att bli mer konsultativ eller bli en mer 

informationsrik tjänst och på så sätt öka tjänstens strategiska värde (Heckman & Lewis, 

2006). Den tjänst som identifieras och befinner sig inom den nedre högra rutan, lätt att ersätta, 

högt strategiskt värde, kan tyda på att tjänsten inte är tillräckligt unik och det gör att de 

individerna anses lätta att ersätta. Om man istället ändrar tjänsten så att den sticker ut från 

andra konkurrenter så bidrar det även till att de som besitter tjänsten blir svårare att ersätta då 

tjänsten har blivit mer unik. Rutan kan även vara en indikation på att tjänsten ska skrotas och 

ersättas med något annat om den inte går att förändra (Heckman & Lewis, 2006). Genom att 

göra en tjänst unik skapar man tjänster som är mer anpassade gentemot talangerna och om 

man tillsätter rätt talang på tjänsten skapar det som nämnts ovan en högre motivation och 

arbetsvilja. Detta leder i sin tur till ökad organisatorisk utveckling och man skapar sig ett 

övertag över andra konkurrerande organisationer. 

3.3 Strategisk talent management 

Dock är det inte bara personer som man fokuserar på inom talent- management, utan även 

tjänster som anses vara av strategisk vikt. Dessa strategiskt viktiga tjänster inom 

organisationen kan ge upphov till en större konkurrenskraft jämfört med andra organisationer 

som saknar dessa tjänster (Collings & Mellahi, 2009). Tjänsterna som man anser har ett större 

strategiskt värde försöker man i sin tur fylla med personer som man anser besitter den 

önskade talangen eller med personer som man anser kan utvecklas till att fylla tjänsten. Detta 

synsätt begränsar inte organisationen till att enbart se till sina egna anställda utan man kan 

även försöka fylla den strategiskt viktiga tjänsten med utomstående talanger och därigenom 

tillsätta den bäst lämpade personen för tjänsten (Collings & Mellahi, 2009). Detta kallas för 

strategisk talent management och dess idé är att genom en sammansättning av en intern och 

en extern arbetskraft, skapa en så kallad pool av talanger (talent-pool). Denna talang-pool ska 

i sin tur leda till en högre organisatoriskt kapacitet och ökade resultat genom att man ur 

talang-poolen tillsätter den mest lämpade talangfulla personen på rätt tjänst. Detta kommer i 

sin tur leda till en ökad motivation som bidrar till att man anstränger sig mer och att man tar 

på sig ett större organisatoriskt åtagande och därmed bidra man till en organisatorisk 

utveckling. Denna process beskrivs i Collings och Mellahis (2009) diagram (Collings & 
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Mellahi, 2009). 

 

Figur 3 Strategisk talent- management (Collings & Mellahi, 2009) 

Att använda sig av en talent pool för att tillsätta den mest lämpade personen för tjänsten bidrar 

i sin tur till att personen som har blivit tillsatt på sin rätta tjänst utvecklar ett extra 

rollbeteende. Detta rollbeteende innebär att personen skapar en positiv inställning till 

organisationens vidare satsningar på strategisk talent management då man själv har fått erfara 

det positiva i strategin (Collings & Mellahi, 2009).  

3.4 Problematik 

Det som dock är problematiken med talent management är att forskningen fokuserar på vad 

talent management ger för effekt och inte vad det är som påverkar individens vilja i sig. Ur 

det teoretiska perspektivet får man en klar bild om vad syftet med talent management är för 

något samt att man talar om att erbjuda talangerna utvecklingsmöjligheter i utbyte mot 

lojalitet (Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013). Dock finns det lite, näst intill ingen 

forskning som undersöker vad det är inom talent management som har effekt. Teorierna är 

även aningen diffusa kring hur effekten av utvecklingsmöjligheter egentligen påverkar 

individens vilja att stanna. Teorierna påpekar att detta är ett effektivt tillvägagångs sätt men 

det framgår inte vad det är som gör det effektivt eller vad som är mest effektivt att erbjuda. Ett 

sätt att få en fördjupade förståelse om hur talent management kan användas är att man ser till 

hur lojalitet och åtaganden hos en individ uppbyggs och förändras inom organisationen. 
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3.5 Påverkan av lojalitet inom organisationer 

En anställds vilja att stanna inom organisationen beror enligt Meyer & Allen på huruvida den 

anställde känner eller inte känner lojalitet gentemot organisationen (Meyer & Allen, 1990).  

Lojaliteten hos en individ kan variera kraftigt beroende på hur man ser på organisationen. En 

del av individens lojalitet skapas genom personens uppfattning om dennes egna ansvar 

gentemot organisationen. Individen som anser sig ha ett ansvar gentemot organisationen 

kommer sträva efter att uppfylla organisationens mål och intressen utifrån ett 

handlingsperspektiv som individen anser är det mest moraliska och rätta sättet att gå tillväga 

just för organisationen (Meyer & Allen, 1990). Detta visar att lojalitet är en psykologisk 

faktor då mycket av lojaliteten skapas genom en övertygelse av att man trivs med den tjänst 

man har inom organisationen och att de tillgängliga jobben utanför organisationen inte är 

attraktiva (Mitchell, Holtom, Wee, Sablyskyi, & Erez, 2001). Lojaliteten är därmed något som 

kan förändras hos en individ då mycket runt omkring har en påverkande effekt. Tillexempel 

kan en bra chef gå en positiv påverkan på lojaliteten, speciellt viljan att stanna kvar vid 

organisationen, men samtidigt kan en dålig chef ha den motsatta effekten. Att anställa rätt 

chef, eller utbilda dem till att bli bättre chefer, är därmed en viktig del för att skapa lojalitet 

hos de anställda (Chiok Foong Loke, 2001). Utöver detta finns det även andra utomstående 

faktorer som kan vara svåra för organisationen att påverka. Dessa kan vara tillexempel vara 

olika sorters ideologiska ställningar individen har och beroende på organisationens ställning 

gentemot dessa ideologier kan det påverka lojaliteten (Mitchell, Holtom, Wee, Sablyskyi, & 

Erez, 2001).  

Stress är även en påverkande faktor för en individs lojalitet. Högre stressrelaterade tjänster 

minskar individens lojalitet och lägre stress ökar individens lojalitet då stress har en direkt 

koppling gentemot organisationen och individens åtaganden gentemot organisationen (Long, 

Ajagbe, Nor, & Suleiman, 2012). Genom att skapa en stressfri miljö för individen och en 

möjlighet att utvecklas samt skapa attraktiva utmaningar så skapar det en positiv påverkan på 

individens lojalitet (Chiok Foong Loke, 2001). Stress kan även ha en negativ påverkan på 

individens karriärmöjligheter då stress kan leda till att man överarbetar och måste sjukskriva 

sig och därmed inte kunna avancera i sin karriär, vilket gör att en stressfri miljö kan bidra till 

att individen dels mår bättre men även att man kan arbeta till sitt yttersta (Zanderin, 2005). Ett 

steg i att förändra stressituationen är att organisationen använder sig av talent management i 

ett steg att förbättra talangens jobb situation och därmed minska stressen samt att med hjälp 

av talent management kan man även skapa utmaningar och utvecklingsmöjligheter för 
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talangen i fråga. Då talent management går ut på erbjuda utvecklingsmöjligheter eller andra 

tjänster som förhoppningsvis ska leda till att talangen stannar inom organisationen kommer 

även talangens lojalitet att öka. 

Genom att erbjuda dessa tjänster och stressfria arbetsmiljöer kan talangen få en möjlighet att 

utvecklas och på det sättet upplevas som ett sätt att ge talangen förmåner över de andra 

anställda och på det sättet locka personen i fråga att stanna kvar då talangens karriärmöjlighet 

blir mer till fokus. Att få en möjlighet till en personlig utveckling i utbyte mot lojalitet som 

bidrar till organisationens bästa skapar en ökad utveckling för organisationen men även en 

ökad tilltro till talent management (Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013). Många som 

förespråkar talent management menar att denna syn på att ”favorisera” och prioritera vissa 

individer bidrar till en högre lojalitet men även en ökad motivation och ett högre åtagande när 

de bedriver sitt arbete. Detta går hand i hand med organisationens utveckling då en högt 

motiverad och lojal person producerar bättre resultat och dessa resultat bidrar i sin tur till att 

organisationen utvecklas och eventuellt skapar ett övertag över eventuella konkurrerande 

organisationer (Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013).  

3.6 Åtaganden 

Lika viktigt som lojalitet är för att talent management ska lyckas som strategi är även att man 

lyckas förmedla ett åtagande hos talangen. Åtagandet bidrar till att individen känner större 

tilltro till organisationen och minskar risken för att individen utvecklar ett ”tillbakadragande” 

beteende, d.v.s. minskar sin produktivitet, skolkar etc (Reichers, 1985).  Det blir därmed 

rimligt att anta att åtagande givet denna beskrivning är relaterad gentemot viljan att stanna 

kvar.  

Ett minskat åtagande har en nära koppling gentemot rollkonflikt och tvetydighet där man näst 

intill ifrågasätter sin egna position inom gruppen. Åtagande bygger mycket på att man 

utvärderar sig själv utifrån andra utomstående eller interna grupper, vilket kan relateras till 

referensgruppsteori (Reichers, 1985). Referensgruppsteori innebär att man som individ 

utvärderar sitt egna arbete genom att se till andra grupper som individen/den anställde jämför 

sig med och därmed uppfattar dem som sin referensgrupp. Referensgruppen utger därmed 

standarden för individen att jämföra sig med och man kan därmed göra en bedömning om 

man ligger över eller under standarden som är den givna gruppen man jämför sig med. Inom 

många organisationer sker det även att man ofta samarbetar med många andra grupper. Detta 

kan leda till att individen skapar åtaganden gentemot de andra grupperna samtidigt som till sin 
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egna grupp (Reichers, 1985). Att skapa många åtaganden kan bidra till att individen blir 

splittrad i vilket åtagande de ska lägga sin energi på samt att åtagande gentemot en annan 

grupp kan skapa en större känsla av identifiering med dem än med den tidigare gruppen. 

Denna känsla kan leda till att man inte ser sig som en del av organisationen då man har 

”förflyttat” sig från dess grupp till någon annan som man mer känner sig identifierad med. 

Åtagande och referensgrupp går därmed att påverka och kan appliceras på organisationer och 

teoretiskt relateras till talent management strategin. Med hjälp av talent management kan man 

bidra till att skapa ett större åtagande hos individen då organisationen satsar resurser och 

skapar möjligheter för individen att göra specifikt det den vill. Samtidigt bidrar det till att man 

skapar en känsla av tillhörighet då individen identifierar sig med organisationen istället för 

andra grupper och individen kan genom denna tillhörighetskänsla skapa större lojalitet 

gentemot organisationen. Lojaliteten ökar därmed motivationen vilket ligger i organisationens 

intresse genom att produktionen ökar. 

Att komplettera vad som ger effekt inom talent management är att se till hur lojalitet och 

åtaganden skapas inom en organisation. Lojalitet borde därmed vara en grundläggande aspekt 

inom talent management då högre lojalitet bidrar till att individen känner större tillhörighet till 

organisationen och därmed stannar kvar. Åtagandet i sin tur skapar en grundläggande 

förutsättning för individen att bedriva sitt arbete inom organisationen istället för på någon 

annan organisation. Det blir därför viktigt att undersöka hur och vad man kan erbjuda inom 

talent management som skapar lojalitet och åtaganden. Denna uppsats ska därmed försöka 

fylla en liten del av dessa hål inom talent management, genom att undersöka hur det som 

projektet ReaL erbjuder talangerna i utvecklingsmöjlighet inom ledarskap, med specifikt 

fokus på (1) förmåga att leda grupper, (2) kommunikation och konflikthantering och (3) hur 

pass stort stöd projektet anses ge deltagarna, påverkar individens vilja att stanna kvar. Valet 

av dessa tre variabler är genom att ReaL har till uppgift att utveckla deltagarnas ledarskap och 

stötta deltagarna i deras forskningskarriärer. Dessa tre variabler anses därmed kunna ge en 

klar och övergripande syn på ReaLs effekt på deras vilja att stanna kvar där både stöd och 

ledarskapsutveckling finner sig inom dessa variabler.  Att utvecklas inom ledarskap kan 

minska på stressen som förekommer vid ledarskap då man har en utbildning att använda som 

grund i sitt ledarskap. Mindre stress skapar bättre arbetsmiljöer och kan i sin tur skapa högre 

lojalitet och tillhörighet till organisationen genom att man trivs bättre med arbetet och att det 

därmed även ökar individens åtagande gentemot organisationen. Samt att utbildning inom 
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ledarskap skapar goda förutsättningar för forskaren att kunna bedriva sina forskningsarbeten 

till det yttersta och skapa goda resultat som både gynnar forskaren och organisationen. 

 

4.1 Metod 

I detta avsnitt kommer den kvalitativa och den kvantitativa metodologiska delen av uppsatsen 

att presenteras. Det kommer ingående förklaras vad det är som har undersökts i den 

kvantitativa metoden, hur variablerna har omvandlats för att sedan kunna användas i 

analysen och en presentation av den generella datan som har uppkommit genom enkätens 

resultat. I avsnittet presenteras även hur den kvalitativa metoden har används och hur 

kodningen av datamaterialet har gått till för att slutligen ge en presentation av de 

forskningsetiska aspekter som råder. 

För att svara på syftet med denna uppsats har jag använt mig av två metodologiska 

tillvägagångs sätt. Det ena är en kvantitativ ansats som genomfördes genom enkäter. Syftet 

med detta var att få generella resultat som seden la grunden för den kvalitativa intervjuguiden. 

Den andra metodologiska ansatsen som användes var en kvalitativ ansats där jag, utifrån 

enkätens resultat, skapade intervjufrågor som hade som avsikt att skapa djupare förståelse för 

hur projektet ReaL har påverkat deltagarna. 

Problematiken med att genomföra ett projekt som har till syfte att förbättra och utveckla 

deltagares förmågor, är att undersöka och dra slutsatser om vad det egentligen är som 

projektet har bidragit med. Sannolikt finns det andra faktorer än själva projektet som bidragit 

till eventuella resultat. Ett sådant exempel kan tänkas vara deltagarens vilja att stanna kvar 

som forskare vid Umeå universitet. Här kan man tänka sig att familjeförhållanden och 

utformningen av Umeå som stad påverkar ens beslut att stanna kvar i Umeå. Den effekt 

projektet kan ha statistiskt och analytiskt kan därmed bero på andra icke-observerade faktorer.  

4.2 Kvantitativ metod 

För att samla in datamaterial som ska hjälpa till att besvara syftet och frågeställningarna, 

använde jag mig av en enkät. Utfallet av enkäten har sedan utgjort underlag till den kvalitativa 

intervjuguiden till de mer djupgående intervjuerna. Enkäten skapades även i syfte att kunna 

användas som utvärdering vid framtida omgångar av projektet då projektet kommer starta på 
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nytt när den tidigare kursens deltagare är klara i kursen som ges. Frågorna till enkäten 

skapades i samråd mellan mig och en av projektledarna och vi konstruerade utifrån UMU 

modellen, figur 1 sidan 6, frågor som ansågs kunna mäta deltagarnas utveckling genom 

deltagandet av Real- Research and Leadership. Genom att projektet genomfördes på engelska 

och att vissa av deltagarna i projektet icke var svensktalande blev enkäten översätt till 

engelska.  

4.3 Kvantitativa datamaterialet 

Enkäten delades ut vid det sista tillfället kursen erbjöd deltagarna och den besvarades utav 18 

av de 21 personer som deltog i Real- Research and Leaderships första omgång. Orsaken till 

bortfallet av de tre personerna berodde på de personerna inte deltog på kursens sista träff och 

därmed inte var närvarande när enkäten delades ut. Detta gav en svarsfrekvens på 85%. 

Antalet svarande av enkäten var jämnt fördelat mellan män och kvinnor (Män n=9, Kvinnor 

n=9). Programmets målgrupp var unga forskare där unga forskare definieras efter hur länge 

man har haft sin doktorsexamen och inte efter ålder. Spridningen i åldrarna är från 34 till 51 

med ett medelvärde på 39,14 år. Fyra av deltagarna angav inte sin ålder. De som deltog i Real 

Research and Leadership har haft sin doktorsexamen mellan 16 år till 5 år med ett medelvärde 

på 7,9 år. Tre av deltagarna angav inte när de doktorerade. 

Utav de 18 svarande, arbetar 10 av deltagarna inom ”Naturvetenskapliga fakulteten, 

Teknologiska fakulteten eller Medicinska fakulteten”. Av de resterande åtta deltagare, arbetar 

sju inom ”Samhällsvetenskapliga fakulteten eller Humanistiska fakulteten” och en deltagare 

angav inte inom vilken fakultet denne arbetar inom. 

Fördelningen om var man doktorerade var relativt jämn mellan deltagarna där den största 

delen av deltagarna, 10 personer, doktorerade vid Umeå universitet och de övriga vid andra 

universitet runt om i världen. Tre personer angav inte var de doktorerade någonstans. 
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Tabell 1: presentation av datamaterialet   

Kön Procent n 

Man 50 9 

Kvinna 50 9 

Totalt 100 18 

Ålder   

Under 40 år 72 13 

40 å eller äldre 28 5 

Totalt 100 18 

Tid sedan doktorsexamen   

5 – 8 år sedan 50 9 

9 år eller senare 33 6 

Totalt 100 15 

Vart man doktorerade   

Umeå universitet 67 10 

Annat svenskt universitet 7 1 

Universitet i annat land 27 4 

Totalt 100 15 

Fakultet   

Samhällsvetenskapliga/humanistiska fakulteten 41 7 

Naturvetenskapliga/teknologiska/medicinska 

fakulteten 59 10 

Totalt 100 17 

Tabell 1: Presentation av datamaterialet 

 

4.4 Operationalisering av det kvantitativa datamaterialet 

Frågorna 6-20 i enkäten har en svarsskala mellan 1 och 5 där 1 motsvarar ingen utveckling 

och 5 att projektet hade bidragit stort. Genom att ge alla frågor en likadan skala, blir det 

lättare att analysera resultaten då alla svar befinner sig på samma skala. Samt att detta är av 

extra vikt när man använder sig av regressioner i analysen då det skapar jämna steg inom 

analysen och man får mer korrekta data. 
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Genom att variablerna är dikotoma blir det lämpligt att göra en logistisk regressionsanalys då 

det även ger en indikation på hur stor sannolikhet det är att man stannar kvar beroende på de 

olika variablerna. Dikotomisera variablerna innebär att man ger variablerna ett värde 1 eller 0 

istället för sina ursprungsvärden. Detta gör man genom att omvandla variablerna med att 

bestämma vad värde 0 ska representera respektive värde 1 ska representera. I detta fall 

dikotomiserades variablerna (1) utvecklingen i kommunikation och konflikthantering, (2) 

utvecklad förmåga att leda grupper och (3) ReaLs stöd för forskarnas forskningskarriär. 

Gränsdragningen drogs vid värde 4. De som svarade under 4 det vill säga 1-3 fick ett värde av 

0 och de som svarade 4-5 fick ett värde av 1. Att dra gränsen vid 4 skapar en säkrare 

gränsdragning mellan de olika kategorierna än om man skulle dra vid medianen och gör det 

därmed lättare att dra slutsatsen att projektet har varit påverkande eller inte. Vidare kommer 

även en variabel som benämns senioritet att användas i analysen. Denna variabel visar hur 

länge sedan det är man doktorerade och den sträcker sig från 16 år till 5 år sedan. Senioritet 

används då den anses kunna ge en indikation på hur pass påverkande hur länge man har haft 

doktorsexamen påverkar individens vilja att stanna kvar inom universitetet. En kön variabel 

kommer även att användas i analysen då det ger en indikation på hur pass påverkande kön än 

är deltagarnas vilja att stanna. 

Vidare är uppsatsen analytiska ansats att det är en case-studie där poängen inte att generalisera 

resultaten på en större population utan att undersöka effekten av talent management relativt 

till ett projekt, i detta fall ReaL.  

4.5 Kvalitativ metod 

För att samla in ytterligare information kring effekten av ReaL gjorde jag även intervjuer. 

Dessa intervjuer var konstruerade utifrån enkäternas resultat. Intervjuerna, se bilaga 2, baseras 

på 6 övergripande frågeställningar, (1) vad man mest har utvecklats inom genom sitt 

deltagande av ReaL, (2) vad man minst har utvecklats inom, (3) hur ledarskapet har förändrats 

genom deltagandet i ReaL, (4) har deltagarnas egna forskningsprojekt påverkats genom deras 

deltagande i ReaL, (5) hur påverkande är deltagarnas familjeförhållande gentemot viljan att 

stanna kvar som forskare vid Umeå universitet och (6) hur pass påverkande ReaL har varit i 

samma avseende.  Frågornas syfte var att ge fördjupad insikt i vad projektet har utvecklat hos 

deltagaren och hur pass påverkande ReaL har varit i deras vilja att stanna kvar som forskare 

vid Umeå universitet. Samt i intervjuerna undersöktes även andra faktorer som kan ha 

betydelse såsom familjeförhållanden och hur det påverkar deras vilja att stanna kvar vid 

universitetet. 
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Urvalet av respondenterna skedde genom att deltagarna fick möjligheten att skriva ner sina 

namn på enkäten de genomförde vid sista träffen inom ReaL, där de skrev om de ville vara 

delaktiga i en djupare intervju med mig. Jag fick sex deltagare som var intresserad av att delta 

och av de sex blev tre intervjuade. Två av de deltagare som inte intervjuades kunde inte 

närvara vid tillfället då intervjuerna skulle genomföras och den sista ändrade sig och vill inte 

längre delta. Intervjuerna tog ungefär 15-20 minuter per person. 

Analysmetoden som användes för att få ut informationen ur de kvalitativa intervjuerna är 

innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). En kvalitativ innehållsanalys innebär att man 

genom sitt insamlade datamaterial försöker konstruera typologier och strukturella mönster. De 

transkriberade intervjuerna kan ses som dokument som man sedan med hjälp av 

innehållsanalys identifierar vad de har gemensamt, vad är det som respondenterna säger om 

samma sak. Detta skapar ett mönster av hur man har upplevt det man frågar om och kan 

därigenom skapa en sammanhängande slutsats grundad på materialet i intervjuerna (Hsieh & 

Shannon, 2005). 

Efter att transkriberingen av intervjuerna var klar, kodade jag datamaterialet. I intervjuerna 

försökte jag identifiera koder som sedan kategoriserades. Alla de väsentliga koderna slogs 

ihop till att bilda de olika kategorier som används i uppsatsen. Kategorierna skapades i åtanke 

gentemot frågeställningarna som angavs tidigare i uppsatsen. Att göra denna kategorisering 

bidrar i sin tur till att presentationen och analysen av resultaten av intervjuerna blir enklare att 

koppla till uppsatsens syfte.  

Exempel på kodning och kategorisering: 

Citat Nyckelord Kategori 

Det finns andra ställen som erbjuder mer intressanta 

forskningsmiljöer. Umeå erbjuder dock en massa 

praktiska lösningar som är ganska unika och 

optimerade. På vägen till och från jobbet har jag dagis. 

Dagis kostar inte halva min årsinkomst vilket det skulle 

göra i andra länder.  

Intressanta 

forskningsmiljöer 

Umeå 

Praktiska 

lösningar 

Dagis 

Utomstående 

påverkan 

 

Ur citatet kan man utläsa att respondenten anser att det finns andra attraktiva 

forskningsmiljöer att bedriva sin forskning vid men att Umeå erbjuder fler praktiska lösningar. 

Nyckelorden i citatet är intressanta forskningsmiljöer, Umeå, praktiska lösningar och dagis. 
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Dessa nyckelord går sedan att lägga in under en kategori som benämns som utomstående 

påverkan. Genom att göra detta med alla intervjuer kan man se vad respondenterna säger 

kring de utomstående påverkande faktorerna. Kategorin är direkt kopplat gentemot talent 

management då den beskriver att andra faktorer har stor påverkan på viljan att stanna kvar vid 

Umeå universitet och påverkar kanske mer viljan än vad ReaL gör. 

Ett annat exempel på kodningen och kategorisering är följande; 

Citat Nyckelord Kategori 

Jag tror ingen kurs någonsin som ger kunskap kring 

ledarskap och forskningsledarskap kan ha 

genomgripande effekt direkt efter kursens avslut.  

 

Ingen kurs 

Ledarskap och 

forskningsledarskap 

Genomgripande 

effekt 

Kursens avslut 

Direkt effekt 

 

Detta citat syftar på den effekter som man anser projektet har givit deltagarna. Man anser att 

ingen kurs kan ge en direkt effekt på en individs ledarskap och forskningsledarskap. 

Nyckelorden i citatet är ingen kurs, ledarskap och forskningsledarskap, genomgripande effekt 

och kursens avslut. Dessa nyckelord skapar i sin tur kategorin Direkt effekt då detta syftar på 

att ge en insyn på vad projektet har bidragit med för effekt för deltagarna.  

Kodningen skedde på detta sätt med alla citat och utifrån alla citats nyckelord skapades tre 

kategorier.  

 Direkt effekt  

 Skapande av kontaktnät 

 Utomstående påverkan 

Dessa kategorier kommer, inom den kvalitativa resultatdelen att användas som rubriker för att 

ge klarare bild av vad projektet har lett till. 

4.6 Forskningsetik  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas kontor på universitetsområdet. Jag fick tillåtelse 

att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Självfallet förklarade jag att 

materialet enbart kommer att användas till denna uppsats och att när uppsatsen är godkänd 
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kommer allt inspelat och transkriberat material att raderas i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2016). Jag informerade även deltagarna om vad deras deltagande kommer 

bidra med och hur det kommer att användas i enlighet med informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2016) samt att jag informerade respondenterna att de även är helt anonyma. 

Citat som kan tänkas avslöja vem de är har lätt modifierats för att röjning av anonymitet inte 

ska kunna ske samt att ingen annan än jag kommer ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 

2016). Citaten valde jag även att formulera så de blev mer akademiska och så att de inte 

innehöll talspråk eller dylikt. Genom vissa förändringar i citaten skedde dock ingen ändring 

på syftet med citatet eller vad som var tänkt att förmedlas med citatet utan göra det mer 

läsvänligt för läsaren och bibehålla anonymiteten hos respondenterna. Respondenterna har 

även rätt att dra sig ur deltagandet när de vill.  

Etiken som gäller för de kvalitativa intervjuerna gäller även för de kvantitativa enkäterna. 

Innan enkäterna delades ut förklarades det om vad de skulle användas till och hur i enlighet 

med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2016). Även i enkäternas fall kommer de vara helt 

anonyma och de kommer enbart att användas i nyttjande till syftet av denna uppsats i enlighet 

med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2016). Anonymitet kommer även att bibehållas då 

ingen av de svarande behövde skriva namn och den information som säger inom vilken 

fakultet de arbetar inom och när och var de doktorerade kommer enbart jag ta del av 

(Vetenskapsrådet, 2016). Samt att när man använder sig av olika typer av regressioner är det 

omöjligt att göra en distinktion om vilken av deltagarna som motsvarar vilket värde. 

All information jag har fått ta del av från respondenterna, vare sig det är från enkäterna eller 

intervjuerna hanteras i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2016). Ingen 

annan än jag kommer att ta del av identiteterna på intervjurespondenterna och material som 

kan avslöja respondenterna hålls hemligt av mig för att efter uppgiftens godkännande, 

förstöras.  
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5.1 Kvantitativa resultat 

I detta avsnitt kommer enkäternas resultat att presenteras med fokus kring talent management 

och deltagarnas vilja att stanna kvar vid Umeå universitet. Inledningsvis kommer det att 

presenteras hur deltagarna anser att projektet har påverkat dem men även hur projektet har 

bidragit till en ökad vilja att stanna kvar i form av hur många som har fått en större vilja att 

stanna kvar vid UMU. Detta för att sedan se till hur dessa aspekter påverkar deltagarnas 

vilja och hur stor sannolikhet det är att de stannar kvar beroende på deras utveckling inom de 

olika egenskaperna och hur genus och senioritet påverkar viljan. 

För att se hur ReaL har påverkat deltagarnas vilja att stanna kvar vid Umeå universitet är det 

viktigt att se till hur de olika ledarskapsegenskaperna har utvecklats och hur utvecklingen har 

påverkat deltagarnas vilja att stanna vid Umeå universitet. Variablerna som används ska sedan 

ge en indikation på hur pass påverkande ReaL har varit för universitets satsning på talent 

management. Genom att undersöka vilka egenskaper och färdigheter som deltagarna anser att 

de har utvecklats inom kan man se hur dessa påverkar deltagarna i deras vilja att stanna kvar 

vid Umeå universitet. De egenskaper som fokuseras är framförallt ledarskapsegenskaper och 

påverkan på deltagarnas forskningskarriärer då ReaL har för avsikt att vara ett stöd för 

forskarna för deras forskningskarriärer. Utöver Real variablerna används även två andra 

variabler. Genus används i analysen för att ge en indikation på hur pass påverkande genus är 

för viljan att stanna kvar. Samt att den andra variabeln, senioritet, ska ge en syn på hur pass 

påverkande det är att stanna kvar beroende på när man doktorerade.   
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Tabell 2: Tabell över deltagarnas vilja att stanna vid Umeå universitet beroende på givna faktorer 

 

Ur tabell 2 kan man se att 11 deltagarna som anser att deras forskningskarriär har utvecklats 

upplever att projektet har påverkat deras vilja att stanna kvar vid Umeå universitet med en 

genomsnittlig ökning på 64%. Samtidigt kan man utläsa att 7 av de deltagare som inte ansåg 

att de hade utvecklats inom sin forskningskarriär genom sitt deltagande av ReaL har en 

genomsnittlig ökad vilja att stanna kvar med 29%. Vidare kan man utläsa i tabellen att 7 av 

deltagarna som upplever att de har utvecklats inom kommunikation och konflikthantering har 

en genomsnittligt ökad vilja med 71%  medan de övriga 11, som inte anser att de har fått en 

utveckling inom konflikthantering och kommunikation, har en genomsnittlig ökad vilja på 

36% i deras vilja att stanna kvar vid Umeå universitet. De 9 deltagare som anser att deras 

förmåga att leda grupper har utvecklats, har en ökad vilja på 78% samtidigt som de 9 som 

anser att de inte har utvecklats inom förmågan att leda grupper har en ökad vilja på 22%. 

Vidare kan man utläsa att män har en ökad vilja att stanna kvar vid Umeå universitet med 

44% samtidigt som kvinnorna har en utökad vilja med 56%. De som doktorerade för 5 -8 år 

Tabell 2: Analys över viljan att stanna vid  

Umeå universitet 

% n 

Forskningskarriär 

Ja 

Nej 

 

64 

29 

 

11 

7 

Kommunikation och konflikthantering 

Ja 

Nej 

 

71 

36 

 

7 

11 

Förmåga att leda grupper 

Ja 

Nej 

 

78 

22 

 

9 

9 

Genus 

Man 

Kvinna 

 

44 

56 

 

9 

9 

Senioritet 

Doktorerade för 5- 8 år sedan 

Doktorerade för 9 år eller senare 

 

67 

50 

 

9 

6 
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sedan anser att deras vilja att stanna vid Umeå universitet har ökat med 67% medan de som 

doktorerade för 9 år eller senare har ett medelvärde på 50%. 

Utifrån tabellen kan man se att ReaL har en positiv påverkan på deltagarnas vilja att stanna 

vid Umeå universitet om man upplever att man har utvecklats inom sin forskningskarriär, 

kommunikation och konflikthantering och deras förmåga att leda grupper då alla dessa 

variabler visar på en utökad vilja att stanna vid universitetet. Tabellen visar även att kvinnor 

har en högre vilja att stanna kvar vid Umeå universitet jämfört med männen då kvinnorna har 

en ökad vilja på 56% och männen på 44%. Samtidigt kan man även se att de som doktorerade 

för 5 – 8 år sedan har en högre vilja att stanna kvar än de som doktorerade för 9 år eller senare 

då de som doktorerade för 5 – 8 år sedan har en ökad vilja på 67%. 

Utifrån analysen i tabell 2 kan man se att ReaL har en positiv påverkan på deltagarnas vilja att 

stanna vid Umeå universitet och det blir därmed intressant att se till hur stor pass effekt de 

olika delarna, oberoende av varandra och oberoende av kön och senioritet påverkar 

sannolikheten med att stanna kvar vid Umeå universitet. Detta gör man enklast genom att göra 

en logistisk regressionsanalys där viljan att stanna kvar vid Umeå universitet är den beroende 

variabeln och de tidigare använda variablerna, tabell 2, är de oberoende variablerna. Ur tabell 

3 nedan kan man utläsa hur stor sannolikhet där är att man stannar vid Umeå universitet om 

man får en utveckling inom de tidigare nämnda variablerna och beroende på kön och när man 

doktorerade.  

Tabell 3: Sannolikhet att deltagaren stannar kvar vid Umeå universitet 

beroende av utvecklingen inom ledarskap och projektets stöd 

Odds-ratio 

Konstant  0,03 

Forskningskarriärer 13,589 

Utveckling inom kommunikation och konflikthantering 10,392 

Utvecklad förmåga att leda grupper 2,056 

Senioroitet 1,204 

Kvinna 0,975 

 N  18 

Cox & Snell R Square 0,410 

*=p<.05 

Tabell 5: Sannolikhet att deltagarna stannar vid Umeå universitet 
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Ur tabell 3 kan man utläsa att det är störst sannolikhet att man stannar kvar om man får en 

utveckling inom sin forskningskarriär då den har en odds-ratio på 13,589, det vill säga lite 

mer än 13 gånger större sannolikhet att man stannar kvar. Vidare kan man se att om man 

utvecklas inom sin förmåga inom kommunikation och konflikthantering får man en odds-ratio 

på 10,392, det vill säga nästan 10 gånger större sannolikhet att man stannar kvar. Att 

utvecklas inom att leda grupper har en odds-ratio på 2,056, som visar på en ungefär dubbelt så 

stor sannolikhet att man stannar kvar. Sannolikheten om man stanna kvar vid Umeå 

universitet beroende på kön kan dock ses som en liten påverkan då genus visar att det är 

näsintill likadan sannolikhet att man stannar kvar vid Umeå universitet då genus har en odds-

ratio på 0,975. Senioritet har en odds-ratio på 1,204 som tyder på bara ökad sannolikhet med 

20% att man stannar kvar vid universitet beroende på när man har doktorerat. 

Resultaten ur tabell 3 visar därmed att om man utvecklas inom forskningskarriären är det 

störst sannolikhet att man stannar kvar vid universitetet samtidigt som även kommunikation 

och konflikthantering påverkar kraftigt viljan att stanna. Detta visar/indikerar på att ReaL har 

haft en stor påverkan på deltagarnas vilja att stanna vid Umeå universitet då även dessa 

aspekter är centrala delar i det ReaL vill utveckla hos deltagarna och ge stöd i deras 

forskningskarriärer. 

Frågan som återstår är därmed vidare om det finns andra faktorer som spelar roll på deras 

vilja. Att identifiera dessa faktorer är även det som har varit den huvudsakliga inriktningen i 

den kvalitativa delen där man kan se hur andra faktorer även påverkar deltagarnas vilja att 

stanna kvar.   
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6.1 Fördjupade resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten utifrån de fördjupade intervjuerna att presenteras. Till en 

början ges en presentationen som avser att ge fördjupad insyn i vad det är ReaL har påverkat 

i deltagarnas utveckling och därav vilken direkt effekt projektet har haft. Därefter presenteras 

hur skapandet av kontaktnät genom deltagande i real har bidragit till att man känner större 

tillhörighet till universitet. Slutligen presenteras utomstående faktorer som har stor påverkan 

på deltagarnas vilja att stanna kvar vid Umeå universitet. 

Ur intervjuerna kunde tre kategorier identifieras som gav klara inriktningar och fördjupade 

syn på vad som har varit påverkande för deltagarna genom deras deltagande genom ReaL. 

Dessa tre kategorier är Direkt effekt, Skapande av kontaktnät och Utomstående faktorer. 

6.2 Direkt effekt 

Att delta i ett projekt som har för avsikt att utveckla egenskaper hos deltagarna kan ge stora 

förutsättningar för den framtida karriären. En av de delar som ReaL erbjöd deltagarna och 

även det som respondenterna ansåg att man kunde ge en bedömning kring hur det har 

påverkat deras forskningskarriär är rekrytering. Genom att få en större förståelse för hur man 

rekryterar doktorander och postdoktorer, anser respondenterna att denna fördjupade förståelse 

leder till en utveckling i deras forskningskarriärer då det bidrar till att man kan anställda rätt 

person. Dock ansåg respondenterna att utvecklingen av egenskaper såsom i ledarskaps och 

forskningsledaregenskaper var något man inte kunde se en direkt effekt av efter avslutat 

deltagande. 

Jag tror ingen kurs någonsin som ger kunskap kring ledarskap och 

forskningsledarskap kan ha genomgripande effekt direkt efter kursens 

avslut.  

Man menade att det inte är möjligt att göra en sådan bedömning så här tidigt direkt efter 

kursen, utan det kommer man kunna se effekten av i framtiden. Men en direkt effekt av 

deltagandet i ReaL kan dock urskiljas ur det en av respondenterna sa; 

En sak som jag dock har fått en större förståelse för genom mitt deltagande 

i ReaL, är att jag har fått en större självinsikt, hur jag själv fungerar som 
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person. Även hur andra fungerar. Detta tycker jag ReaL har bidragit med 

och det är inte något jag hade tänkt på om jag inte hade deltagit. 

En annan av respondenterna menar också att genom deltagandet i ReaL, att man har ökat sin 

förståelse om sig själv. Respondenten menar att man har fått en strukturerad kunskap kring sig 

själv, dels genom kursen i sig men även genom de andra som deltog i kursen. Genom att 

kursen även inriktade sig på så kallade ”soft skills” fick man en större kunskap om hur man 

kunde vara kreativ, nytänkande och hur man skulle tänka när man skulle formulera nya 

forskningsprojekt. Detta menar respondenten gav en ökad insikt i sig själv genom att man fick 

en strukturerad kunskap kring dessa kunskaper. En annan respondent menar också att det är 

svårt att sätta fingret på vad det är man har utvecklats inom men att man har fått en större 

förståelse för organisationen och hur man ska bygga upp sin egna organisation; 

Att sätta fingret på vad man har utvecklats inom är svårt. Men att man har 

fått en större förståelse för organisationen och en större förståelse för 

kanske vilken riktning man ska ta och hur man ska bygga upp den 

organisation som behövs för att man ska nå dit man vill, är något som jag 

kan säga jag har fått större förståelse för. 

6.3 Skapande av kontaktnät 

Vidare nämnde respondenterna att man som forskare även har utvecklat en förståelse för hur 

man ska kunna uttrycka sig och diskutera sin egen forskning med andra forskare. Dessa 

forskare har inte nödvändigtvis en insikt i forskningen andra bedriver och man måste därmed 

anpassa sig gentemot det. 

Genom en kontakt med andra forskare i kursen har man lärt sig att anpassa 

sig. Andra personer är i samma sitts. Man tvingas att formulera sig i sina 

forskningsprojekt för personer som inte har någon bakgrund i mitt ämne 

utan de har en annan vetenskaplig utgångspunkt. 

Genom att man skapar nya kontakter måste man även kunna anpassa sig gentemot deras 

förkunskap kring sitt egna ämne för att kunna ge en förståelig beskrivning av sina 

forskningsprojekt. Detta bidrar även till att man kan uttrycka sig bättre och mer förståeligt för 

en större folkgrupp än enbart till de som är redan insatta i forskningsämnet. Respondenterna 

menar att om kliver bortom denna institutionsgräns som existerar på universitet skapar man 
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fler kontakter och får ett större kontaktnät som även bidrar till en större förståelse för de andra 

forskarnas områden.  

Att just skapa nya kontakter var även något som de flesta av deltagarna ansåg vara det bästa 

med kursen. Genom att projektet var uppdelat på så många fakulteter bidrog det till att man 

fick träffa personer med annorlunda forskningsbakgrunder som man i vanliga fall inte hade 

träffat. Detta var även något som ReaL riktade in sig på att ge deltagarna då en av 

huvuddelarna i projektet var att ge deltagarna en generaliserad kunskapsutveckling. Genom 

att introducera dem för andra fakulteter och den forskning som bedrivs på dessa fakulteter 

skapas en större kunskapsutveckling hos deltagarna. 

Men att träffa andra forskare gav inte enbart en större kunskapsutveckling kring andra 

forskningsområden utan som en av respondenterna uttryckte sig; 

Detta projekt kostar nog en hel del men att få folk att komma ut ur sina 

kammare bidrar till att man breddar vyerna och får kontakt med andra 

fakulteter. Detta tycker jag bidrar till att man känner en större tillhörighet 

till universitetet. 

Att ge deltagarna en känsla av en större tillhörighet till universitet kan bidrar, i det långa 

loppet, till att de även stannar kvar och bedriver sin forskning vid Umeå universitet då de kan 

känna större lojalitet. En annan av respondenterna menar även genom deltagandet i ReaL har 

de fått en utökad förståelse för universitetssystemet och därigenom känner att de har skapat en 

större lojalitet och åtagande gentemot universitetet. 

6.4 Utomstående faktorer 

Genom att ReaL skapar möjligheter för deltagarna att känna sig mer som en del av 

universitetet kan man anse att ReaL är en påverkande faktor i förfarandet av talent 

management. Dock kan man inte utesluta att det även är andra faktorer, som möjligtvis väger 

tyngre än själva ReaL, som påverkar deltagarnas vilja att stanna kvar vid Umeå universitet. 

En av respondenterna uttrycker att själva Umeå stad är en stor anledning till att denne och 

dennes familj stannar kvar i Umeå; 

Det finns andra ställen som erbjuder mer intressanta forskningsmiljöer. 

Umeå erbjuder dock en massa praktiska lösningar som är ganska unika och 

optimerade. På vägen till och från jobbet har jag dagis. Dagis kostar inte 

halva min årsinkomst vilket det skulle göra i andra länder.  
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Umeå är en universitetsstad och anpassar därmed mycket av sin stadsplanering utifrån 

universitet. Detta har bidragit till att skapa en attraktiv miljö för forskare att söka sig till Umeå 

då det finns många praktiska lösningar och avståndet till och från universitetet är inte långt 

vart man än bor i Umeå. 

Stockholmsregionen har attraktivare forskningsmiljöer men tappar lite av 

fördelarna då man generellt får mycket längre restid på morgon och kväll 

och svårare med dagis och skolor. 

En respondent menar även att det är bra att bo här då staden visar lite framåtanda och att 

Umeå är en dynamisk stad och universitetet är dynamiskt i deras mening. Respondenterna 

menar att även om Umeå är en bra stad att bo i påverkas deras vilja att stanna kvar vid Umeå 

universitet stort på grund av deras familjeförhållanden. Många av respondenterna medger att 

på grund av att deras partner har jobb i Umeå, bidrar det till att de stannar kvar i Umeå istället 

för att söka sig till andra universitet. 
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7.1 Diskussion 

Efterfrågan på individer med expertkompetens har ökat allt mer på dagens arbetsmarknad. 

Efterfrågan på expertkompetenserna skapar dock en hård konkurrens som företag och 

organisationer måste rätta sig efter då tillgången är begränsad. Att använda sig av talent 

management är ett strategiskt sätt att försöka möta denna konkurrens och få sina medarbetare 

som man anser har expertkompetens att stanna kvar vid organisationen. Att erbjuda talangerna 

kompensation för deras lojalitet är alltid ett smart sätt att locka talangerna att stanna kvar, men 

även att få andra talanger att söka sig till organisationen. Som man kan se i resultaten av 

undersökningen av ReaL-- Research and Leadership, är att talent management har en 

påverkande faktor till individernas uppfattade vilja att stanna kvar vid organisationen. Att 

erbjuda deltagarna i ReaL att utvecklas inom olika egenskaper och skapa utvecklade 

möjligheter för deras forskningskarriärer kan utifrån resultaten i denna uppsats ses som en 

positiv åtgärd i ett steg att öka talangernas sannolikhet och vilja att stanna kvar vid Umeå 

universitet. Resultaten ur analysen i tabell 2 i den kvantitativa presentationen och den 

logistiska regressionsanalysen styrker även det teorierna kring lojalitet och åtaganden lägger 

vikten på, att om man skapar lockande utvecklingsmöjligheter så ökar man individens lojalitet 

och åtagande gentemot organisationen. Samt att skapa dessa utvecklingsmöjligheter genom en 

satsning på talent management, skapar man goda förutsättningar för att talangernas vilja att 

stanna kvar ökar.  

Resultaten styrker även det som var en stor del av denna uppsats syfte, att försöka fylla de 

tomrum som finns inom talent management med att undersöka vad som egentligen har effekt 

och vad som skapar en större vilja till att stanna kvar. Som det framkommer i de kvantitativa 

resultaten, visar det att om man skapar förutsättningar för individen att utvecklas och 

framskrida inom sin karriär så skapar man den största sannolikheten för att individen vill 

stanna kvar vid organisationen. Resultaten visar att utveckling och stöd för 

forskningskarriären ökade sannolikheten med 1358,9%. Samtidigt bidrar även utveckling 

inom olika egenskaper och kompetenser till att man skapar en ökad vilja att stanna kvar då 

även detta styrks i de kvantitativa resultaten då en utveckling inom kommunikation och 

konflikthantering skapade en sannolikhet på 1039,2% att individen vill stanna kvar. Utöver 

detta tyder även de kvantitativa resultaten och teorierna på att, för att skapa en effektiv 

satsning genom talent management är det även viktigt att skapa en förståelse för vad som 

skapar lojalitet och åtaganden. Att skapa olika projekt/kurser som har till avsikt att öka dessa 
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aspekter genom talent management, skapar man stora möjligheter för att individen för en ökad 

vilja att stanna kvar vid organisationen. 

Dock kan man inte utesluta att även andra faktorer har en effekt på individens vilja att stanna 

vid organisationen, t.ex. familjeförhållanden, stadsplaneringen, partners arbete, och som talent 

management-satsningen inte har någon inverkan på. Dock behöver inte detta vara negativt, att 

känna till dessa krav som organisation kan skapa övertag över andra organisationen. Det man 

kan göra som i ett steg att locka talangen är att man som organisation kan erbjuda dem 

tillgång till dagis, skola och goda kommunikations möjligheter till och från organisationen 

som i ett steg att underlätta denna logistik för talangen. Detta lyfter vikten i organisationens 

kontakt med utomstående verksamheter för att öka sin dragningskraft.  

När man gör en fördjupad undersökning om vilka faktorer det egentligen är som spelar roll i 

talangernas lojalitet kan man se helt andra faktorer. Att erbjudas att utveckla personliga 

egenskaper är bara en liten påverkande faktor. Mycket handlar om utomstående faktorer som 

påverkar i allra högsta grad. I detta fall kan man se att Umeå som stad är starkt påverkande då 

möjligheten att bo nära universitet och slippa långa restider är något som är mer lockande än 

att forska vid andra universitet.  

Talent management är dock en strategi som både teoretiskt och praktiskt inriktar sig enbart 

mot talangen. Problemet med en sådan inriktning är att man fokuserar enbart på talangen och 

anser att det man erbjuder kommer avgöra om personen stannar kvar eller inte. I själva verket 

är beslutet någon som inte kan tas enbart på en individuell basis från talangens sida. Talangen 

måste oftast även se till sin familjs behov, där tillexempel en stor påverkande faktor till varför 

talangen stannar kvar är på grund av att deras partner har ett jobb i Umeå. Detta komplicerar 

besluten talangen måste ta, då även beslutet kommer påverka partnern. 

Dock ska man inte utesluta att ReaL inte har en effekt på deltagarnas vilja, då mycket av det 

projektet erbjuder är lockande för forskarna att utvecklas inom, men en stor påverkande 

faktor, som framkommer ur de kvalitativa resultaten, är dock inget konkret av det ReaL 

erbjuder. Utan det är de interdisciplinära kontakterna som deltagarna skaffar under projektet 

som ses som en stor påverkande faktor. Att skaffa sig interdisciplinära kontakter bidrar till att 

forskarna lär sig att uttrycka sig på ett mer generellt sett. Man måste anpassa sig gentemot de 

andra forskarnas kunskapsnivå och uttrycka sig därefter. Att få ta del av andra forskares 

forskning bidrar till en ökad känsla av tillhörighet till universitetet. Mycket tyder även på att 

om man får en större vetskap kring själva universitetet och universitetssystemet skapas det en 
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större tilltro till universitetet. Detta kan bero på att man investerar tid i att förstå en 

komplicerad organisation och det gör att försöken att förstå ett annat system kan ses som en 

onödig process som man måste gå igenom igen. Att slippa göra detta kan därmed skapa en 

större lojalitet och tilltro till det universitetssystem som man redan känner till.  

Även om talent management inte kan direkt påverka de utomstående faktorerna betyder det 

inte att det är ett meningslöst koncept som inte har någon påverkan. Talent management är en 

högst relevant strategi för att försöka få sina talanger att stanna kvar vid organisationen och ett 

sätt att motarbeta konkurrensen och skapa en större attraktion till organisationen för de 

önskade talangerna. Att erbjuda något unikt för talangerna kan leda till att det unika överväger 

de utomstående effekterna. Men tillgången och efterfrågan av experter och talanger är något 

som man ständigt kommer vara beroende att rätta sig efter. Genom att erbjuda det bästa för de 

önskade talangerna, antingen genom ekonomisk kompensation eller utvecklingsmöjligheter i 

ett sätt att skapa lojalitet och åtaganden, kan man locka talangerna att välja organisationen i 

fråga över andra konkurrerande organisationer. Detta är även något som ReaL anses ge 

talangerna då deltagarnas utveckling inom olika egenskaper och att deras forskningskarriär 

påverkas positivt av deras deltagande bidrar stort till en större vilja att stanna kvar vid 

universitetet. Att deltagarna även anser att projektet har varit bra och givande tyder på att 

projektet är en funktionell kontribution till universitets försök att applicera talent management 

och skapa mindre möjligheter för andra universitet och högskolor att locka till sig Umeå 

universitets talanger. 

8.1 Slutsats 

Det som har framkommit i denna uppsats är att teorierna kring talent management är 

begränsade och skulle i stor utsträckning behöva breddas till att även gå djupare in på vad det 

är som påverkar individernas vilja. Ett sätt att komplettera detta på är att se till teorier kring 

hur lojalitet och åtaganden skapas inom en organisation. Men även genom att skapa en 

förståelse för hur referensgrupper påverkar individers sätt att utvärdera sitt egna arbete. Att 

göra detta skapar goda förutsättningar för att förstå vad som kan påverka individers vilja att 

stannar kvar och öka sannolikheten att de stannar. Att erbjuda projekt som påverkar 

deltagarnas vilja att stanna kvar är dock goda satsningar som kan ge stor positiv effekt, om 

man satsar på rätt aspekter som lockar talangerna, annars är det möjligt att satsningarna ger 

bara föga/ingen effekt. Att även ge talangen en möjlighet att skapa en större känsla av 

tillhörighet till organisationen genom att bredda deras kontaktnät visar sig också vara en stor 
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påverkande faktor. Även om utomstående faktorer som är starkt påverkande på viljan att 

stanna och söka sig till organisationen är svåra att kontrollera, kan man som organisation 

försöka skapa samarbeten med andra aktörer i samhället. Detta i ett steg för att få tillstånd och 

med hjälp av andra aktörer skapa en bättre infrastruktur som lockar talanger att söka sig till 

staden men även att påverka deras vilja att stanna kvar, då strukturen på staden är ytterst 

lockande när man överväger valmöjligheter om vart man ska jobba.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

EVALUATION 

ReaL - Research & Leadership 

Step 1 2015- 2016 

  
1. Your age?  ___________________         

2. What gender do identify with?   

☐ Man 

☐ Woman 

☐ Other 

3. What faculty do you belong to?  

Social Sciences or Humanities          ☐   

Natural Sciences, Technology or Medicine      ☐    

 

4. What year did you defend your thesis?          _________________ 

5. At what University did you defend your thesis?  

______________________________ 

6. To what extent do you think the ReaL - program has supported your research 

career?  

        No support ☐    ☐    ☐     ☐                ☐ Big support  
 

 

7. To what degree do you think the ReaL - program has supported development of 

your role as a research leader (present or future research leader role)? 

 

        No support ☐    ☐    ☐     ☐                ☐ Big support 
 

 

 

                         1 2 3 4 5 

                        1 2 3 4 5 
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8. To what degree do you think the ReaL – program has developed your 

communication -skills and your ability to manage conflicts? 

 No development ☐         ☐    ☐   ☐    ☐   Large development 

 

 

9. Have you been successful in receiving external grants?  ☐ Yes       ☐ No 

 

10. To what degree has the ReaL – Program developed your skills to be more 

successful in external funding in the future?  

No development ☐             ☐           ☐         ☐    ☐   Large development 
 

 

11. To what degree do you think  the ReaL – Program has developed your 

competence for recruiting new researchers/coworkers? 

No development ☐           ☐           ☐           ☐      ☐      Large development 
 

12. To what degree do you  think the ReaL - Program has developed your skills in 

leading groups ?  

No development   ☐             ☐           ☐         ☐    ☐   Large development 
 

 

13. How important do you think it is to develop an individual career plan? 

 

 Not important  ☐    ☐   ☐     ☐                ☐ Very important 

 

14. Has the ReaL - Program contributed to development of your own research 

projects? 

Not contributed   ☐    ☐   ☐    ☐               ☐ Highly 

contributed 

 

 

 

                       1             2         3         4       5 

                       1 2           3 4 5 

                       1 2 3 4 5 

                       1               2           3               4            5 

                     1                2          3               4             5 

                       1                 2             3              4            5 
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15. Has the ReaL – program increased your knowledge about the university and it´s 

support functions? 

No increase ☐    ☐    ☐     ☐                ☐ Big 

increase 
 

 

 

16. To what degree has the ReaL - Program contributed to development of networks 

and your interdisciplinary contacts? 

Not contributed   ☐    ☐   ☐    ☐               ☐ Highly 

contributed 

 

17. Has the Real – Program been supportive for your development of international 

and national collaborations? 

No support  ☐    ☐    ☐     ☐                ☐ Big support 
 

 

18 How do you value getting feedback about your personality and leadership? 

      Not important ☐    ☐   ☐     ☐                ☐ Very 

important 
 

 

19 How important do think it is to follow up your career plan after a couple of 

years? 

      Not important ☐    ☐   ☐     ☐                ☐ Very 

important 
 

 

20 Has the ReaL – program increased your interest in staying as a researcher at 

Umeå University? 

No increase ☐    ☐    ☐     ☐                ☐ Big 

increase 
 

 

 

                       1 2 3 4 5 

                       1 2 3 4 5 

                       1 2 3 4 5 

                       1 2           3 4 5 

                       1 2           3 4 5 

                       1 2 3 4 5 
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21 What do you think is especially good with the ReaL Program? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ 

 

22 Your suggestions about Development and changes of the ReaL – program? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 

1. Vad skulle du säga är det som du har utvecklats mest inom genom ditt deltagande av 

Real? 

- Tror du att den utvecklingen inom ….. kommer bidra till att din forskningskarriär 

utvecklas? 

 

2. Vad anser du att du har utvecklats minst inom genom ditt deltagande av Real? 

- Är detta något som du tror kommer påverka din forskningskarriär? 

 

3. Hur skulle du säga att ditt ledarskap har förändrats genom deltagandet i ReaL? 

- Skulle du säga att du har blivit en bättre forskningsledare? 

 

4. Har ditt egna forskningsprojekt utvecklats genom ditt deltagande av ReaL? 

- I så fall, hur? 

 

5. Hur ser dina familjeförhållanden ut? Dvs är du gift/sambo, har du barn som går i skola 

etc? 

- Anser du att ditt familjeförhållande påverkar din vilja att stanna kvar vid Umeå 

universitet som forskare? 

 

6. Har du fått erbjudanden eller funderat på att forska vid något annat universitet? 

- (om viljan att stanna kvar består) Har ReaL ökat din vilja att stanna kvar på Umeå 

universitet? 

- (Vidare) Vad är det i ReaL som har bidragit mest till viljan att stanna kvar? 

 


