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Tidigare teorier och studier på området motivation och talent 
management visar att det är mycket viktigt för organisationer att 
arbeta med sina talanger. Detta eftersom talangers kreativitet och höga 
intellektuella förmåga skapar konkurrensfördelar på den globala 
marknaden. För att behålla talangerna i organisationen är det viktigt 
att motivera dem till att stanna kvar och därmed minska talangernas 
intention att gå över till en konkurrent. Studiens syfte har varit att öka 
kunskapen kring vad talanger anger är centralt för deras upplevda 
motivation. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med 
elva talanger från läkemedelsföretaget AstraZeneca och materialet 
bearbetades med hjälp av kvalitativ tematisk analys. Resultatet av 
studien visade att motivationen påverkades av tre huvudfaktorer. Den 
första av dessa var graden av möjlighet att påverka, både sitt eget 
arbete och utrymmet att göra sin röst hörd i organisationen. Den andra 
faktorn var hur väl ledarskapet fungerade gällande klara riktlinjer samt 
gemensamma mål och den tredje faktorn var möjligheterna till 
utveckling på arbetsplatsen. Mer stöd från organisationens talent 
managers gällande utveckling, ett bättre synliggörande av 
karriärmöjligheter och krav på genombrott visade sig vara faktorer 
som AstraZeneca borde beakta och åtgärda för att öka talangernas 
motivation till att vilja stanna kvar.  
 

 
För många organisationer är det i dagens samhälle viktigt att befinna sig och aktivt agera 
på den globala marknaden. I diskussionen om globaliserad arbetskraft definierar Schuler, 
Jackson och Tarique (2011) innebörden i begreppet globalisering som en ökad expansion 
av världshandeln, där allt fler företag väljer att vara aktörer. Denna globalisering leder till 
en bredare kundkrets men även en ökad konkurrens mellan företagen. Arbetskraften 
påverkas på ett sådant sätt att antalet individer som intar och befinner sig på den globala 
arbetsmarknaden stadigt växer. Under de senaste 15 åren har mer än 1,5 miljarder 
människor intagit den globala arbetsmarknaden och det beräknas att öka med ytterligare 1 
miljard människor inom de närmaste tio åren (Schuler et al., 2011). För att skapa 
konkurrensfördelar på den globala marknaden är det viktigt att ha rätt kompetenser i 
företaget. Nyckeln till ekonomisk och teknologisk framgång nås genom att ha talanger i 
organisationen som skapar innovation (Simon & Cao, 2009). En organisatorisk talang 

                                                 
1 Författarna vill rikta ett stort tack till Niklas Hansen för värdefull handledning genom hela uppsatsens 
gång. De vill också tacka AstraZeneca och dess medarbetare för att de tog sig tid att medverka på 
intervjuerna. Ett särskilt tack riktas till Jackie och Paula på AstraZenecas HR-avdelning för kontinuerlig 
hjälp under arbetets gång. 
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organisa -
individer även som kunskapsarbetare eller högpresterare. Gemensamt för samtliga 
benämningar är att de är nyckelpersoner i organisationen då de utgör en viktig strategisk 
resurs för företagens långsiktiga tillväxt och konkurrenskraft (Carleton, 2011; Nyberg, 
2010; Stephenson & Pandit, 2008).  
  
De organisationer som förstår att det är deras talanger som förser företaget med ett gott 
rykte samt genererar ett mervärde spenderar ofta mycket tid och energi på att rekrytera 
dessa personer. Dock glömmer organisationer ofta bort att arbeta aktivt med att 
underhålla och utveckla sina talanger kontinuerligt för att se till att deras absoluta 
arbetspotential kommer fram på bästa sätt (Bryan, Joyce & Weiss, 2006). För att lyckas 
med detta och säkerhetställa att behovet av talanger inom företaget tillfredsställs arbetar 
många organisationer aktivt med Global Talent Management (GTM) (Beechler & 
Woodward, 2009a; Guthridge, Komm & Lawson, 2008). Genom denna typ av 
management väljer organisationer ut talanger som företaget speciellt vill behålla och satsa 
på till talangpooler (Boudreu & Ramstad, 2005). Detta möjliggör för organisationer att 
kontinuerligt arbeta med att motivera, utvärdera och utveckla sina talanger för att få dem 
att vilja stanna i organisationen och prestera väl (Scullion & Collings, 2011). I en studie 
utförd på nio globala läkemedelsföretag studerades arbetet med GTM under ekonomiska 
nedgångar (Garavan, 2012). Resultatet från studien visade att det var viktigt att aktivt 
arbeta med GTM speciellt under kritiska tider för att vid nästkommande ekonomiska 
uppgång vara förberedd med rätt nyckelkompetenser i organisationen. Detta visade sig ge 
ett försprång gentemot konkurrenter och chanserna till att lyckas ökade (Garavan, 2012). 
Att ha ett fungerande talent management kan fungera som ett stöd från organisationen 
som påverkar talangernas motivation. Tidigare forskning genomförd på över 250 
anställda och deras chefer vid en organisation visade att det fanns en positiv koppling 
mellan arbetsprestation och upplevd organisatoriskt stöd för kompetensutveckling då 
karriärmöjligheter fanns i organisationen (Seibert, Kraimer, Wayne & Liden, 2011). När 
det fanns ett stort stöd för kompetensutveckling från organisationens sida ökade 
arbetsprestationen och den anställdas motivation till att vilja stanna kvar i organisationen 
i jämförelse med om stödet inte existerade (Seibert et al., 2011).  
  
I en kvantitativ studie genomförd på mer än 24 800 anställda inom vårdbranschen 
studerades vilka faktorer som ansågs vara viktiga för de tillfrågades vilja att stanna kvar i 
organisationen (Hausknecht, Rodda & Howard, 2009). I studien ingick anställda med 
olika positioner och grad av inflytande. Samtliga intervjudeltagare fick skatta sin egen 
nivå av prestation i arbetet samt svara på frågan om vad som fick dem att vilja stanna i 
organisationen. Studiens resultat visade bland annat att det fanns skillnader mellan svaren 
beroende på om den anställde var en hög- eller en lågpresterare. Lågpresterande anställda 
rapporterade i högre grad externa belöningar, såsom lön och förmåner för det arbete som 
genomförts. För högpresterare däremot, var en av de viktigaste faktorerna att den 
anställde upplevde att organisationen belönade och behandlade individer inom 
organisationen på ett rättvist sätt. Högpresterare svarade även att graden av anknytning 
till individer som var associerade till organisationen samt att företaget hade en hög status 
och gott rykte var viktiga faktorer som motiverade dem till att stannar kvar i organisation. 
Ytterligare två anledningar som visade sig vara viktiga för högpresterare var 
möjligheterna till avancemang till andra och högre positioner i organisationen samt att det 
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fanns en upplevd känsla av tillfredsställelse i arbetet (Hausknecht et al., 2009). I en annan 
studie utförd på mer än 12 500 anställda i försäkringsbranschen undersöktes relationen 
mellan frivillig uppsägning och prestation (Nyberg, 2010). Resultatet visade att nivån av 
arbetstillfredsställelse samt graden av avancemang uppåt i organisationen hade en 
avgörande inverkan på viljan att säga upp sig själv. Högpresterare som hade en hög nivå 
av möjlighet till att avancera inom organisationen var 46 procent mer motiverade till att 
stanna kvar än högpresterande anställda som hade en låg möjlighet till att bli befordrad 
(Nyberg, 2010).  
   
Hur organisationer kan arbeta med att motivera sina anställda finns det många teorier 

- och 
motivationsfaktorer. Till hygienfaktorer räknas till exempel yttre faktorer såsom lön, 
fysisk arbetsmiljö samt anställningstrygghet. Om inte dessa faktorer existerar i 
organisationen så skapas ett missnöje hos den anställde. En upplevd 
anställningsotrygghet leder till ett missnöje, dock leder inte trygghet i arbetet till 
motivation. Istället är det motivationsfaktorerna som kan skapa motivation och 
tillfredsställelse. Dessa består av mer inre faktorer som till exempel att bli erkänd, att få ta 
ansvar och att det finns möjlighet till att utvecklas (Herzberg, 1987). En annan teori om 
hur anställdas motivation påverkas av faktorer i arbetet är Hackman och Oldhams 

 som beskriver hur motivationen påverkas av 
arbetsuppgifternas utformning (Hackman, Oldham & Pearce, 1976). Teorin innebär att de 
anställda upplever tre olika psykologiska behov på arbetet; meningsfullhet, ansvar och 
kunskap om resultatet. Hög nivå av upplevelse av dessa psykologiska tillstånd ökar 
motivationen inför arbetsuppgifterna. Graden av meningsfullhet regleras av om det finns 
en variation i arbetsuppgifterna, en känsla av en identitet, förståelse för ens egen insats i 
en större helhet och att individen ser att det finns en vidare mening med dess 
arbetsuppgifter. Det psykologiska tillståndet av ansvar kommer från en känsla av 
autonomi och att personen får vara med och styra över sina arbetsuppgifter. Det tredje 
tillståndet, kunskap om resultatet, kommer från feedback och innebär att den anställde 
blir medveten om att ens arbetsuppgifter i det stora hela blir till nytta för exempelvis 
någon annan (Hackman et al., 1976).  
   
En tredje upptäckt inom arbetsmotivation visade att individers prestation i arbetet 
påverkades av hur väl de anställda kände sig sedda i organisationen. I en studie 
genomförd av Mayo (1933) testades arbetseffektiviteten hos en fabriks anställda genom 
att ändra arbetsförhållandena. Det som upptäcktes var att de anställdas produktivitet 
ökade då de fick mer uppmärksamhet och inte av ändrade arbetsförhållanden såsom 
varierad belysning och temperatur som tidigare antagits, detta kom att kallas för 

-
forskning eftersom detta skapade ett fokus på att motivation inte enbart handlade om 
materiella aspekter, utan till stor del även handlade om socialpsykologiska faktorer i 
arbetet såsom sociala relationer (Daft, Kendrick & Vershinina, 2010).   
  
Målets karaktär kan även vara en källa till motivation för de anställda. Locke och 
Lathams (1990) metaanalys om målsättning visar att prestationen är bättre när anställda 
har mål än om de inte existerar. Forskarna menar att det finns vissa egenskaper hos målen 
som gör dem mer eller mindre effektiva. Mål som är specifika och utmanande resulterar i 
en h
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mätbara, uppnåeliga och som har en tidsram är motiverande. Att på förhand kunna se hur 
mycket kraft och tid som behöver läggas ned för att nå målet skapar en tydlighet och 
energi hos individen som speglas i dennes målsträvan. Vidare är graden av hur anknutna 
individerna är till målet reglerar relationen mellan målsättningen och prestationen (Locke 
& Latham, 2002). Hög anknytning genererar en hög nivå av prestation och anknytningen 
regleras av hur viktigt målet är för individen samt individernas personliga uppfattning om 
de har tillräckligt med resurser för att nå målet (Locke & Latham, 2002).  
   
Ovanstående teorier är inte specifika för just talangers motivation utan är lämpade att 
appliceras på alla typer av anställda. Det finns relativt få teorier och empiriska studier 
kring hur organisationer ska gå tillväga för att behålla talanger, anledningen till detta kan 
vara att det är ett relativt nytt fenomen (Beechler & Woodward, 2009b). Det var först år 

- vilket innebär den kamp globala 
organisationer står inför gällande att attrahera, utveckla, motivera och behålla talanger 
(Beechler & Woodward, 2009b).  

   
Ur ett praktiskt perspektiv finns det flera anledningar till att öka förståelsen för vad som 
påverkar motivationen hos talanger. Att allt fler företag agerar på den globala marknaden 
skapar en större rörlighet för talanger med en global roll. I och med denna förhållandevis 
nya globala marknad har talangerna en större valmöjlighet när det kommer till potentiella 
arbetsgivare (Trevor, 2001). Det blir således svårare att behålla talanger vilket i sin tur 
skapar en ökad press och större utmaning för de globala organisationernas HR-
avdelningar (Scullion & Collings, 2011). I litteraturen råder det skilda meningar om vad 
den faktiska summan är för att förlora en talang, det som dock kan konstateras är att det 
rör sig om enorma summor. En summa som presenteras för direkta och indirekta 
kostnader är 300 000 - 1 500 000 SEK beroende på hur senior personen i fråga är (Kaye 
& Jordan-Evans, 1999). Det finns även uppgifter som visar på att kostnader för en 
förlorad talang kan beräknas genom att ta 100 procent av en årslön som estimat (Hale, 
1998), medan andra uppgifter visar att kostnaderna kan uppgå till 200 procent av årslönen 
(Fitz-enz, 1997). En förlust av en nyckelresurs innebär även en potentiell strategisk risk 
för företaget då det ofta innebär att personen går över till en konkurrent (Allen, 2008). 
Genom att öka förståelsen kring drivkrafterna bakom talangers motivation kan ett verktyg 
skapas för HR-avdelningar att lättare kunna hantera utmaningen att få talanger att stanna i 
organisationen.  
   
Ur ett teoretiskt perspektiv är det av intresse att studera vad som motiverar talanger till att 
vilja stanna kvar i organisationen då tidigare forskning lagt största fokus på att ta reda på 
vad det är som driver anställda till att sluta (Hausknecht et al., 2009). Faktorer som får 
anställda att vilja sluta är nödvändigtvis inte detsamma som får individer att vilja stanna 
kvar i organisationen (Steel, Griffeth & Hom, 2002). Undersökningar som baserar sig på 
varför individer motiveras till att stanna kvar på sin arbetsplats är mer benägna att 
identifiera styrkor i organisationen än undersökningar genomförda på personer som redan 
avslutat sin anställning. Dessa styrkor ligger till grund för den anställdes lojalitet, därför 
är det viktigt att organisationen är medveten om dessa och aktivt arbetar med dem för att 
stärka de anställdas motivation och anknytning (Steel et al., 2002).  
  
Individers handlingar och beteenden styrs till stor del av motivationen (Cho & Lewis, 
2012). Upplever den anställde sig motiverad inför sitt arbete kan intentionen till frivillig 
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uppsägning reduceras (Cho & Lewis, 2012). Motivation är även en avgörande faktor när 
det kommer till arbetsprestation då begreppen är nära sammankopplade (Afful-Broni, 
2012). Motiverade arbetstagare skapar en hög grad av effektivitet i organisationen vilket 
kan främja att organisatoriska mål uppfylls (Afful-Broni, 2012). Med dessa fakta som 
grund ökar motiveringen till att ta reda på vad som krävs för att öka talangernas 
motivation för att få dem att vilja stanna kvar samt prestera och arbeta engagerat i 
organisationen. Studiens syfte har därmed varit att öka kunskapen kring vad talanger 
anger är centralt för deras upplevda motivation. Studien har genomförts på 
läkemedelsföretaget AstraZeneca.  
 

 
Metod 

 
Bakgrundsinformation om AstraZeneca 
AstraZeneca är ett stort globalt läkemedelsföretag med mer än 57 000 anställda världen 
över och arbetar främst med forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel 
(AstraZeneca AB, 2013). AstraZeneca befinner sig på den globala marknaden där 
konkurrensen är hård och snabbföränderlig. Därför är den mänskliga resursen av 
innovativa medarbetare med specifika nyckelkompetenser viktiga för organisationens 
överlevnad och framgång. AstraZeneca betraktar alla sina medarbetare som talangfulla 
men arbetar aktivt med en talangpool för att identifiera organisationens viktigaste 
nyckelkompetenser enligt J. Rajendran (Global HR business partner, personlig 
kommunikation, 5 oktober 2012). Vid studiens genomförande hade organisationen 
genomgått en organisationsförändring som inneburit att en stor enhet delats upp i mindre 
enheter med nytillträdda ledare som följd. Utmärkande för två av dessa enheter var att 
ledarna uppmärksammat ett ökat antal frivilliga uppsägningar bland talangerna än vad 
som normalt brukade ske. Uppgifter från AstraZeneca visade att de direkta kostnaderna 
för att ersätta en talang ofta uppgick till miljonbelopp bara i provision till 
rekryteringsbolag och till eventuella omlokaliseringskostnader som ofta förknippades 
med dessa medarbetares globala roller (J. Rajendran, global HR business partner, 
personlig kommunikation, 5 oktober 2012). I tillägg till dessa tillkom även kostnader 
förknippade med investeringar i kompetensutveckling för individen samt den 
produktivitetsförlust kopplad till upplärning av en ny medarbetare. Det ökade antalet 
frivilliga uppsägningar bland talangerna gjorde att AstraZeneca önskade uppmärksamma 
vad som var centralt för sina talangers motivation. Detta för att få en ökad insikt i vad 
som krävs från AstraZenecas sida för att talangerna ska vilja fortsätta arbeta inom 
organisationen. Denna studie genomfördes på uppdrag från AstraZeneca efter att de vänt 
sig till avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.  
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna i studien valdes utifrån ett antal kriterier. Det första kriteriet var 
att alla undersökningsdeltagare ingick i AstraZenecas talangpool och därmed var 
definierade som talanger av företaget. Urvalets andra kriterium var att 
undersökningsdeltagarna tillhörde de två enheter som bildats efter en omorganisering och 
som ledarna upplevt ett ökat antal uppsägningar ifrån. Dessa två arbetsgrupper innehöll 
sammanlagt 50 talanger. Med hjälp av två anställda från AstraZenecas HR-avdelning 
valdes elva deltagare ut från populationen på 50 talanger. Dessa elva deltagarna valdes i 
sin tur utifrån ett antal ställda kriterier gällande den geografiska placeringen, kön, roll i 
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organisationen, grad av professionell erfarenhet samt placering i de medicinska 
arbetsgrupperna, detta för att öka möjligheten till ett representativt urval. 
 
Majoriteten av undersökningsdeltagarna hade vid studiens genomförande globala roller 
och var lokaliserade i tre olika länder; Sverige, England och USA. I studien deltog totalt 
elva personer fördelade på tre personer från Sverige samt fyra från vardera land, England 
och USA. Urvalet hade en fördelning på sju män och fyra kvinnor med en erfarenhet 
inom organisationen som varierade mellan 2-25 år. 
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av djupintervjuer av semistrukturerad karaktär och 
majoriteten av dem genomfördes på engelska. Beroende på intervjudeltagarnas språk 
användes en svensk respektive en engelsk intervjuguide innehållande likartade frågor 
(appendix 1, 2). Beroende på deltagarnas svar kom dock olika följdfrågor att ställas. På 
grund av den geografiska spridningen genomfördes samtliga intervjuer via företagets 
interna telefonkonferenssystem. I samband med bokningen av intervjuerna skickades ett 
introduktionsbrev till deltagarna med information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 
Varje intervju varade under 30 - 40 minuter och startade med en kort introduktion där 
information om deltagarens frivillighet i att svara på frågorna och dess konfidentiella 
ställning redovisades. Gällande etiska aspekter, har alla följts enligt Vetenskapsrådets 
regler (Vetenskapsrådet, 2002). Vid varje samtal var två intervjuare närvarande. Den ena 
presenterade introduktionen för deltagaren samt satt med och lyssnade för att kunna ställa 
följdfrågor som uppkom under intervjuns gång. Den andra personen hade rollen att ställa 
intervjufrågor och föra större delen av samtalet med intervjudeltagaren, detta för att 
undvika förvirring hos intervjupersonen. Alla intervjuerna spelades in på en mobil 
ljudenhet och transkriberades sedan i nära anslutning till intervjutillfället. Totalt 
motsvarade det transkriberade materialet 61 sidor utskriven text.   
 
Den förförståelse som intervjuarna hade inför ämnet var begränsad. Intervjuarna har gått 
personalvetarprogrammet vid Stockholms universitet med inriktning psykologi samt även 
läst en särskild kurs om motivation. Detta påverkade intervjusituationen på ett sådant sätt 
att intervjuarna kunde ställa relevanta följdfrågor för att komma åt de anställdas egna 
uppfattningar och känslor kring sin arbetssituation och motivation. Däremot var 
förförståelsen inför just AstraZenecas arbetskultur och faktorer i organisationen som kan 
påverka motivationen hos de anställda begränsad. Eftersom intervjuarna inte hade någon 
uppfattning om hur det var att arbeta på AstraZeneca bidrog det till att intervjuarna kunde 
hålla en objektiv syn under intervjuerna utan att subjektivt bedöma deras åsikter och 
uppfattningar. De teorier som användes i studien har inte styrt datainsamlingen utan har 
valts och kopplats till intervjudatan efter analystillfället. 
 
Analys 
Som analysmetod har en tematisering genomförts i enlighet med de anvisningar som 
beskrevs av Braun och Clarke (2006). Graden av tolkning vid tematiseringen var av 
semantisk karaktär där intervjudatan sorterats in efter det som explicit har uttryckts utan 
att göra en vidare tolkning utöver det deltagarna sagt. Transkriberingarna lästes noggrant 
igenom flera gånger för att lära känna datan. Därefter fokuserades det på en 
transkribering i taget och korta sammanfattande notiser om materialets innehåll skrevs i 
kanten på samma papper. I nästa skede gjordes en jämförelse mellan materialet från de 
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olika datainsamlingstillfällena för att hitta likheter och olikheter. Båda intervjuarna gick 
igenom all transkribering var för sig och jämförde sedan noteringarna, detta för att öka 
sannolikheten att inte intervjumaterialet övertolkats. Vid sammanställningen visade det 
sig att intervjuarna hade uppmärksammat liknande fenomen i transkriberingarna. Delar av 
materialet som handlade om liknande saker sorterades tillsammans för att till slut bilda 
olika teman. Teman som liknade varandra sammanfördes för att till slut skapa tre 
huvudteman och åtta underteman gällande vad som påverkar de intervjuade talangernas 
motivation, se Tabell 1. Till exempel berättade flera av intervjudeltagarna om hur viktigt 
det var för deras motivation att det fanns möjlighet att göra sin röst hörd i organisationen 
samt utrymme för självbestämmande, dessa kommentarer sammanvägdes till temat 

 Slutligen sammanfattades resultatet under respektive teman och 
illustrerande citat valdes ut. Samtliga citat i analysen har översatts till svenska för att inte 
avslöja deltagarnas identitet.  

 
Tabell 1. Huvudteman och underteman. 
_____________________________________________________________________ 
Huvudteman                                            Underteman 
______________________________________________________________________ 
Möjligheten att påverka                          Utrymme för autonomi och självbestämmande 
                                                                Att kunna göra sin röst hörd 
 
Ledarskapet i organisationen                  Tydligt ledarskap 
                                                                Gemensamma mål och värderingar 
                                                                Det nya ledarskapet 
 
Utveckling                                              Känna sig utmanad 
                                                                Personlig utveckling och karriärmöjligheter 
                                                                Feedback från talent manager 
______________________________________________________________________ 

 
 

Resul tat  
 

Studiens resultat består av tre huvudteman som samtliga uppfattas påverka de intervjuade 
talangernas motivation; möjligheten att påverka, ledarskapet i organisationen samt 
utveckling. Dessa huvudteman är i sin tur uppdelade i mindre underteman. Inom varje 
undertema presenteras på vilket sätt faktorerna påverkar motivationen följt av hur dessa 
motivationsfaktorer vid intervjutillfället upplevs vara på AstraZeneca.  
 
Möjligheten att påverka 
 

U trymme för autonomi och självbestämmande. 
Att få känna sig autonom och att själv få vara med och bestämma i sitt arbete är viktiga 
faktorer som tenderar att påverka motivationen hos flertalet av de intervjuade talangerna. 
Att få vara med och påverka i vilken riktning ens arbete går anses vara oerhört 
stimulerande, eftersom flertalet intervjupersoner tenderar att lägga ner mer tid och energi 
på projekt som de själva tror kan leda till framgång. En uppfattning är att det skulle vara 
oerhört svårt att motivera sig att gå till arbetet om situationen skulle innebära att talangen 
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enbart placerades i färdiga projekt med utformade direktiv om vad som ska göras och hur 
det ska genomföras. För mycket detaljstyrning i arbetet hämmar det kreativa tänkandet 
vilket gör det svårt att se hur ens egen insats adderar värde i organisationen. Om det 
däremot finns utrymme till att vara kreativ och själv få påverka projekt som anses vara 
värdefulla för både AstraZeneca och patienter i samhället så påverkas intervjupersonernas 
motivation positivt;  
   

Jag är inte rädd för att bli nedskalad. Jag har headhunters som ringer mig och kan 
alltid hitta ett nytt jobb, det är inget problem. Så arbetstrygghet är egentligen 
ingenting som jag värdesätter, inte särskilt mycket, då värdesätter jag mer att få 
eget ansvar, att få göra det jag vill och få satsa på det jag brinner för.   

   
Vid intervjutillfället skiljer sig graden av upplevd autonomi och självbestämmande hos de 
intervjuade talangerna. En uppfattning är att det är alldeles för mycket processtänkande i 
organisationen vilket får en negativ inverkan på de anställdas autonomi. Vid 
intervjutillfället finns det definierade processer för i stort sätt det mesta i organisationen, 
dock anses dessa vara alldeles för långa och komplicerade och därmed bör ses över. En 
av intervjupersonerna berättar att denne känner sig besviken på AstraZeneca som 
arbetsgivare gällande graden av självbestämmande, då utrymmet för detta varit mycket 
större på tidigare arbetsplatser. Uppfattningen är att många anställda i organisationen 
saknar en upplevd känsla av att ha eget ansvar över sitt arbete och detta tros bero på 
existensen av många lager av ledare i organisationen;  
   

Ja nu är du ansvarig för det här området, se till att göra det här på bästa sätt 
liksom, den känslan tror jag väldigt få har på AstraZeneca, att nu är jag ansvarig för 
det här.   

   
Det finns dock en förståelse hos intervjupersonen att AstraZeneca inte kan låta alla 
anställda arbeta helt fritt inom organisationen eftersom mycket pengar och stora resurser 
är inblandade. Det finns en önskan om en bättre kommunikation med de närmaste ledarna 
för att reducera den minskade känslan av eget ansvar. Ett nära ledarskap där talangerna 
själv får lägga upp sitt arbete med stöd och råd från sin chef anses öka känslan av 
autonomi samtidigt som chefen kan vara med och påverka i den riktning som 
organisationen önskar gå i.  
   
En åsikt är att AstraZeneca brister i att ge utrymme för en kreativ process i arbetet. De 
intervjuade talangerna anser att det är först när samtliga chefer förstår vikten av att den 
kreativa processen måste få ta tid, som ett mer flexibelt arbetssätt kommer att ges. 
Ledarna uppfattas prata mycket om detta utrymme men det inte fungerar i praktiken. En 
annan uppfattning är att de närmaste cheferna påstås ge ett stort utrymme till att få arbeta 
kreativt, vilket påverkar motivationen positivt. Vidare förklaras att AstraZeneca vid 
intervjutillfället erbjuder många projekt som kräver kreativitet för att kunna utvecklas. 
Dessa projekt innebär att talangerna måste sätta sig ner och tänka ut förslag på hur saker 
kan förbättras för att patienten i slutändan ska gynnas. Om förslagen sedan tas till vara på 
och om de i sin tur leder till någonting positivt ökar motivationen inför arbetet.    
 

Att kunna göra sin röst hörd. 
Möjligheten att göra sin röst hörd i organisationen är av stor vikt för talangernas 
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känslan av att bli lyssnad på är nära sammankopplad med hur väl de känner sig 
respekterade och erkända av chefer och högre ledare i organisationen. Hög grad av denna 
känsla ökar anknytningen till organisationen medan en låg grad resulterar i en känsla av 
meningslöshet;  
                  

Känslan av att göra skillnad, känslan av att ha möjlighet att påverka, känslan av att 
personer tar mina förslag seriöst, tar vad jag frågar efter seriöst och verkligen 

egentligen inget intresse att verkligen spendera tid på ett projekt, eftersom, varför 
ska man bry sig?   

   
En av intervjupersonerna berättar att möjligheten att få vara kreativ och innovativ i 
arbetet är en viktig del i dennes motivation och att ledarna visar hur väl de lyssnar genom 
att öka eller minska graden av utrymme för denna kreativitet. Samma intervjuperson 
poängterar att om inte denna vilja beaktas så är det inte ett företag som är attraktivt att 
arbeta i.  
   
Den dominerande åsikten bland intervjupersonerna är att de vid intervjutillfället har bra 
möjligheter att göra sin röst hörd i organisationen och många av dem uttrycker att det 
känns som att ledarna lyssnar på deras åsikter vilket är energigivande. En av 
intervjupersonerna berättar att denne personligen har relativt lätt att driva åsikter genom 
hela organisationen och ända upp till toppen om så önskas. Åsikter som kommer fram vid 
intervjuerna är att talangernas höga position, rätta kontakter och goda rykte gynnar deras 
möjlighet att göra sin röst hörd i organisationen. Att ha ett nätverk kring sig och veta vem 
som ska kontaktas för att garantera att åsikterna blir tagna seriöst tycks öka talangernas 
möjlighet att påverka. Ens eget rykte och chansen att arbeta i rätt forum inom 
organisationen anses öka graden av att kunna påverka organisationens riktning och 
beslut. En vanlig uppfattning bland de intervjuade talangerna är att alla i organisationen 
inte har samma stora möjlighet till att påverka. En åsikt är dock att det till stor del är upp 
till individen själv att försöka göra sin röst hörd.  
   
En återkommande uppfattning är att det råder en tveksamhet gällande hur väl talangernas 
åsikter värderas och prioriteras i organisationen. En av de intervjuade talangerna förklarar 
att det finns ett visat intresse från ledarna att de vill lyssna och ta till sig av åsikterna, 
dock är inte intervjupersonen 100 procent säker på om ledarna faktiskt gör det. 
Intervjupersonen och dennes kollegor har försökt förmedla att de är trötta på konstanta 
omorganiseringar och att de behöver en lugn och stabil period efter varje 
organisationsförändring. Trots detta har ledarna fortsatt att förändra, vilket ger upphov till 
känslan av att de inte lyssnar på dem. Det poängteras att det inte räcker att ledarna bara 
säger att de lyssnar, det måste även visas genom handling. Resultatet tyder även på en 
osäkerhet gällande prioriteringen bland de åsikter som kommer fram;  
   

Jag tror att de hör vad som händer och jag tycker att de är villiga att lyssna. Jag vet 
dock inte hur de prioriterar, du vet, om min röst kommer fram eller om andras 
röster runt omkring mig kommer upp, jag är inte så säker på hur de prioriterar allt 
som de hör.   
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En annan intervjuperson förklarar att den själv har en god förståelse i hur prioriteringar 
görs och på vilka grunder som beslut tas men belyser att denne har en uppfattning om att 
det inte är så för alla i organisationen. Samma person uppmanar organisationen att skapa 
en bättre förståelse för anställda på alla nivåer i organisationen så att de får en känsla av 
hur deras åsikter påverkar eftersom det är viktigt för motivationen.  
 
Ledarskapet i organisationen 
 

Tydligt ledarskap. 
Graden av hur tydligt ledarskapet är i organisationen påverkar talangernas motivation 
inför sitt arbete. Intervjupersonerna belyser tre olika aspekter som talar om varför ett 
tydligt ledarskap är viktigt för dem. En av dem är vikten av att ledarskapet är tydligt 
definierat med klara ansvarsområden eftersom en otydlighet annars kan uppstå då många 
ledare är involverade i processen. Uppfattningen är att denna oklarhet i sin tur gör det 
svårt för ledarna att prioritera vilket även får konsekvenser för arbetsprocesserna hos de 
som blir ledda. En komplex organisation där det råder osäkerhet om vem som tar det 
slutgiltiga beslutet leder till brist på trivsel och motivation enligt deltagarna. Ett otydligt 
ledarskap upplevs vara rörigt vilket gör att talangerna inte blir lika engagerade eller heller 
lika villiga att prestera i arbetsuppgifter styrt under detta ledarskap.  
   
Ett ledarskap som är koncist i sitt beslutsfattande anses vara den andra viktiga 
komponenten i ett motiverande ledarskap. Det är viktigt att ledare fattar beslut som de 
sedan står fast vid och inte omprövar så vidare inte ny viktig information tillkännages. 
För mycket onödiga processer och en osäkerhet i beslutsfattandet tar mycket energi från 
individen då det främst är tidskrävande. Det anses även vara viktigt att ledarna ger 
talangerna en god insikt gällande på vilka grunder som saker bestäms. Intervjudeltagarna 
poängterar att om ledarna inte är tydliga nog så minskar energin och motivationen till att 
generera nya intressanta projekt samt arbeta med existerande arbetsuppgifter.  
   
Den tredje uppfattningen är vikten av att ha ett ledarskap som har en tydlig riktning och 
leder sin personal åt samma håll. Det är viktigt att ledarna vet vart de är på väg och 
förmedlar detta budskap genom en tydlighet och inspiration eftersom talangerna då 
uppmuntras till att lägga ned mer energi på arbetet. En intervjuperson förklarar att det är 
motiverande att ha en ledare som inte bara pratar för pratandets skull, utan som även 
agerar därefter och strävar efter att nå ett mål.  
                                                               
Den allmänna åsikten bland intervjudeltagarna är att det vid intervjutillfället finns brister 
gällande tydligheten i det rådande ledarskapet på AstraZeneca. En uppfattning är att det 
finns en kultur inom organisationen som innebär att alla är ledare och uppmanas agera 
därefter samt att de flesta beslut ska fattas på demokratiska grunder i stora kommittéer. 
Detta gör att många personer blir involverade i beslut vilket skapar en otydlighet som 
delvis ökar arbetsbelastningen för ledarna samt bidrar till att beslutsprocesser ofta blir 
onödigt långa.  En uppfattning är att det är svårt att göra någonting radikalt och 
spännande eftersom det alltid är flera som skall tycka till. Ofta är det någon av 
beslutsfattarna som inte vågar tänka nytt vilket resulterar i att saker förblir oförändrade i 
organisationen. Mindre beslut som skulle kunna fattas på en lägre nivå blir trots det 
indragen i samma långa beslutsprocesser, vilket leder till att orken att förmedla sina idéer 
minskar;   
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Detta påverkar genom att man blir mindre benägen att själv vilja driva saker och 
ting hårt på det sätt som behövs för att man ska bli framgångsrik. Det är ju ofta så 
att projekt måste drivas väldigt väldigt hårt och snabbt för att inte förlora mycket  
pengar.   

   
En åsikt är att organisationen ibland spenderar mer pengar på att diskutera vissa beslut 
fram och tillbaka istället för att direkt ge klara besked. Det skapar även en irritation över 
att en del personer i kommittéerna inte verkar tänka på att ju längre tid som ett projekt 
blir uppskjutet desto mer värdefulla intäkter går AstraZeneca miste om, istället fortsätter 

Den allmänna uppfattningen bland 
intervjudeltagarna är att företaget aktivt arbetar för att förenkla och förbättra i 
organisationen, men att det finns mycket kvar att arbeta med. Trots att det är en stor 
organisation så hävdar de att komplexiteten gällande vem som fattar besluten bör 
minimeras eftersom det skapar brister i motivationen. En person uttrycker att komplexitet 

bör förenklas genom att delegera beslutsfattandet i de avseendena där det är möjligt.   
  
En av intervjudeltagarna anser att ledarna ofta har svårt att bestämma sig och ger ett 
osäkert intryck. Denna osäkerhet resulterar i mer arbete för talangen eftersom den 
uppmanas att utveckla sina åsikter och förslag flera gånger innan ledaren känner sig redo 
att ge respons. En vanlig uppfattning är att ledarna även har brister när det kommer till att 
vara tydliga i vilken riktning de vill att organisationen skall gå, både på en högre och 
lägre chefsnivå, vilket får konsekvenser för kommunikationen mellan ledare och 
projektteam. Går det för lång tid mellan uppföljningsmöten kan ledarna ha nedprioriterat 
arbetsuppgifter vilket innebär att tid och energi läggs på saker i onödan. Det finns en 
otydlighet gällande varför beslut avvisas och en åsikt är att de beslutfattande ledarna 
måste vara klarare med vad de förväntar sig för att beslut ska gå igenom. En uppfattning 
är att AstraZeneca generellt ger en mycket dålig möjlighet till insikt i varför beslut fattas 
som de gör och detta anses resultera i minskad motivation. En annan åsikt är att 
AstraZeneca bör vara tydligare med vilket håll organisationen styrs åt. De uppmanas att 
utveckla och därefter uttala vad organisationen står för och i vilken riktning arbetet i 
framtiden kommer att ta. Genom att utarbeta detta kan individerna som arbetar inom 
organisationen själva ta ställning till om det är ett företag som de vill arbeta vidare inom 
eller inte, en oklarhet gällande i vilken riktning som organisationen arbetar efter råder i 
dagsläget.  
 

Gemensamma mål och värderingar. 
Hur väl talangernas mål och värderingar stämmer överens med AstraZenecas anses 
påverka motivationen inför arbetsuppgifterna samt anknytningen till organisationen. En 
av intervjupersonerna berättar att en stor energi skapas när målen är gemensamma. Om 
målen är tydliga, uppfattas vara uppnåeliga samt viktiga skapas ett driv till att vilja göra 

  
   
En uppfattning bland intervjudeltagarna är att det är av extra stor vikt för just talangerna 
att de uppfattar att organisationens mål och värderingar går i linje med deras egna. Vidare 
förklaras att många viktiga talanger med en stark roll inom AstraZeneca har flera val 
gällande vilken väg dennes professionella karriär skall gå, såväl inom AstraZeneca som 
utanför organisationen. En intervjuperson berättar att den ser på organisationens 
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ledar -för-
leds i samma riktning som personen själv vill gå;  
   

Hur organisationen ser ut, känns och agerar är väldigt relevant för mig och min 
nivå av engagemang och om jag ser en brist i fokus är det en viktig signal för mig 
att saker inte går åt rätt håll.   

   
Flertalet intervjupersoner betonar meningen med deras arbete genom att förklara hur 
viktigt det är för dem att få arbeta med värdefulla och betydande frågor. En av dem 
förklarar att denne till och med lämnade sitt förra arbete för att istället arbeta med denna 
typ av frågor. Det påstås vara viktigt att kunna se att sitt eget arbete leder till någonting 
bra och att känna att ens arbetsinsats har en effekt i en större helhet. Att resultatet av ett 
arbete är synligt anses därmed vara väldigt energigivande och motiverande inför 
ansträngningen vid framtida arbetsuppgifter. Majoriteten av intervjupersonerna har ett 
stort patientfokus och ser det som en stor motivation i sig att få möjligheten att utveckla 
medicin till personer som behöver det. Att få hjälpa personer att må bättre skapar det 

berättar en annan intervjudeltagare om att 
denne ser på sin roll i företaget både som viktig inom AstraZeneca men även i ett mycket 
större perspektiv. Intervjudeltagaren betraktar organisationen som ett medel att nå ett 
större mål, ens handlingar leder inte bara till fördelar för organisationen, utan främst till 
hjälp för behövande. Att få arbeta i en organisation som kontinuerligt genererar resultat i 
önskad riktning betonas därför vara mycket motiverande.  
   
Motivationen påverkas positivt när organisationens ledare visar att de förstår värdet i de 
produkter som tas fram på AstraZeneca och när de styr med ett patientfokus som 

motivation när ledarna genom handling väljer att agera enligt patientfokus trots att det 
inte inbringar några större summor till organisationen. Tvärtom förklarar samma person 
att det är väldigt demotiverande när ledarna väljer att driva organisationen utifrån ett 
kostnads- och intäktsfokus istället för att leverera ett värde till behövande människor.  
   
Vid intervjutillfället är den dominerande synen om hur väl AstraZeneca arbetar för detta 
patientfokus positiv. Den gemensamma visionen upplevs prägla många processer och 
övergripande tankesätt inom organisationen. En av intervjudeltagarna berättar om hur 
dennes anknytning till organisationen har ökat i och med att organisationen går i linje 
med dennes intressen. En stolthet över att arbeta på AstraZeneca infinner sig hos 
intervjupersonen även under perioder då organisationen har nedgångar med få 
lanseringar. Källan till stoltheten är den vetenskap, medicinska utveckling och fokusering 
på patienten som vid intervjutillfället finns hos AstraZeneca. Tidigare ledare anses inte ha 
lyckats med aktualiseringen av patientfokuset eftersom det bara blev en uttalad vision 
som inte verkställdes genom handling. Den nytillträdde VD:n på AstraZeneca lovordas 
från flera av intervjupersonerna gällande förmedling av patientfokus, som många upplevt 
varit borta en längre tid. VD:n anses vara övertygande då han förmedlar att 
organisationens produktion leder till stort värde för patienten. Detta ger upphov till en 
känsla av att AstraZenecas kärnvärderingar går tillbaka till vad de en gång var. 
Intervjudeltagaren berättar hur inspirerande den nya VD:ns tal var;  
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Han ville liksom till kärnan och det kändes väldigt bra, tilltalande. För alla gick 
därifrån med ett leende på läpparna. Det är återigen det här att man tror på visionen. 
Den går hem hos folk och man känner ett engagemang i att se patienten framför sig, 
det är behovet. Det skapar engagemang alltså.   

   
Skifte av VD och högre ledare betraktas som positivt, dock skapades det under denna 
förändring av ledare ett glapp som gav upphov till en osäkerhet hos de anställda gällande 
riktningen i arbetet. Detta resulterade i en nedgång i motivationen och anknytningen till 
AstraZeneca som arbetsgivare. Dock är det inte bara VD:n och högre ledare som är nya i 
organisationen utan det har även skett en del förändringar i ledarskapet genom hela 
organisationen under den senaste tiden. 
 

Det nya ledarskapet. 
AstraZeneca har genomgått flera omorganiseringar som bland annat inneburit en 
förändring i ledarskapet med nya personer på ledarskapsposterna. Det nya ledarskapet 
visar sig påverka de intervjuade talangernas motivation, bland annat visar det sig att 
egenskaperna hos ledarna är viktiga.  
   
Intervjudeltagarna belyser att det är motiverande om ledarna har en vetenskaplig 
bakgrund. Seniora ledare med vetenskaplig skicklighet, stora idéer och tydliga 
vetenskapliga visioner betraktas som en inspirationskälla och vinner därmed en stor 
respekt hos talangerna. De anses även ha en starkare förståelse för att den kreativa 
processen måste få ta utrymme i arbetet med att utveckla nya läkemedel jämfört med 
ledare utan vetenskaplig bakgrund. En skicklighet i att leda sin personal och i att skapa en 
organisatorisk effektivitet anses vara andra viktiga komponenter i ett motiverande 
ledarskap. Dessa i kombination med egenskaper såsom stor karisma och en personlighet 
som utstrålar glädje, vänlighet, engagemang samt mycket energi är ett bra ledarskap 
enligt de intervjuade talangerna. En vanlig åsikt som belyses kring de högre ledarna är att 
de måste ha en stor styrka och kraft utöver det vanliga. Att betrakta de högre ledarna som 
starka skapar en övertygelse om att ledarna har kraften att förändra organisationen om det 
behövs samt även driva den i en positiv riktning. Denna styrka bör kombineras med en 
öppenhet inför att ta in andra personers åsikter. Om ledarna har dessa egenskaper är det 
lättare att skapa en anknytning till dem vilket är viktigt för motivationen.  
   
Resultatet visar att det bland intervjudeltagarna råder delade meningar i hur bra de tycker 
att de nya ledarna på AstraZeneca är. Flera intervjupersoner berättar att deras anknytning 
till ledarskapet har blivit starkare och att de känner en ökad energi och inspiration till 
följd av förändringen. De positiva intervjupersonerna anser att de nya ledarna har 
nödvändiga ledaregenskaper. En av intervjudeltagarna säger att den betraktar det seniora 
ledarskapet som mycket starkare vilket är positivt för dennes motivation och tilltro till 
ledarna. En åsikt som kommer fram är att det tidigare varit en dålig rörlighet på 
chefsposterna i organisationen;  
   

Det finns ju fortfarande en del som inte riktigt beter sig, men jag tycker att man 
har gjort mycket de sista åren för att faktiskt byta ut ganska många chefer på hög 
nivå, även då sådana som kanske har klistrat eller klamrat sig kvar ganska länge 
trots att de har haft dåliga ledaregenskaper. Men de har fått gå och det tycker jag är 
positivt. Det har kommit in en del nya som verkar bra.   
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Ytterligare en åsikt är att förändringen av de nya ledarna representeras av en hög nivå av 
pragmatism och handlingskraft. Flera intervjupersoner förklarar att det är mycket positivt 
att många av de nya ledarna har rekryterats externt vilket har skapat ett nytänkande kring 
befintliga strukturer och strategier. Dessa uppfattas vara mer öppensinniga och kommer 
in med nya kunskaper som skapar ny energi i organisationen vilket är motiverande. De 
tidigare ledarna beskrivs som för försiktiga och gammalmodiga i sin ledarskapsstil vilket 
resulterat i att de anställda inte har pushats så hårt i sina arbeten. Omorganiseringarna 
med de nya ledarna uppfattas som positiva i och med att de anses vara mer säljfokuserade 
och ha en tuffare ledarskapsstil vilket anses vara nödvändigt för att kunna utveckla 
organisationen.  
   
En annan grupp av åsikter tyder på bristande nöjdhet och övertygelse gällande det nya 
ledarskapet. En av de intervjuade talangerna anser att många nya ledare saknar viktiga 
ledarskapsegenskaper såsom karisma, vetenskaplig bakgrund och skicklighet i att leda 
andra. Dessa egenskaper upplevs inte vid intervjutillfället vara universella genom hela 
organisationen, utan existerar bara delvis beroende på vart i organisationen det betraktas. 
AstraZenecas minskade lansering på senare år uppfattas av flera intervjudeltagare som ett 
problem. En uppfattning bland de intervjuade talangerna är att många i organisationen 
funderar på om de nya ledarna verkligen kan vända AstraZeneca och börja leda 
organisationen till att bli mer innovativ med ökade lanseringar som följd. Det behövs en 
framgång och omtalad succé i organisationen och händer inte detta snart kommer viktiga 
personer börja se sig om efter nya externa alternativ;  
   

AstraZeneca bör göra pengar och läkemedel. Det är ett väldigt öppet fält som vi 
alla arbetar inom, speciellt för läkarna och forskarna. De är som talangfulla 
fotbollsspelare som undrar varför eller varför inte de ska stanna här istället för att 
gå över och arbeta för en konkurrent. Alla tänker på det hela tiden och varje liten 
signal spelar roll. Det allra viktigaste är en framgångsrik lansering av en ny medicin 
som håller högt inom läkemedelsbranschen. Ingenting kan vara ett substitut för det 
och ju längre tid vi bara pratar om det och inte gör det, desto mindre kommer 
personer att känna sig engagerade och tappa tron till att strategierna är 
framgångsrika. Det kommer definitivt bli ett HR-problem.   

   
Uppfattningen är att ingen kommer att hålla ut för evigt om det inte vänder snart, därför 
är det viktigt att de nya ledarna beaktar detta som ett problem. Det anses även vara viktigt 
för anknytningen till AstraZeneca att en succé verkligen uppfattas som en framgång även 
för personer utanför organisationen så att ett gott rykte skapas.  
   
En återkommande åsikt bland de intervjuade talangerna är ett missnöje gällande 
AstraZenecas affärsmodell och strategierna för att kunna skapa innovativ medicin. Det 
råder en tveksamhet om hur hållbara dessa är och en av intervjudeltagarna förklarar att 
detta är ett problem som skulle kunna leda till eventuell frivillig uppsägning. Det finns en 
oro över att de nya ledarna kommer att ta efter hur organisationen tidigare blivit ledd; 
med flertalet implementerade förändringar men med mycket liten produktion. En annan 
åsikt är att AstraZeneca har brister när det kommer till att beakta och följa sina 
konkurrenter. För att inte bli utkonkurrerade måste AstraZeneca bli lika tuffa som sina 
aggressiva konkurrenter, därför krävs nya strategier som underlättar för att snabba beslut 
ska kunna tas, gärna steget före konkurrenterna. AstraZeneca uppfattas av de intervjuade 
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talangerna som väldigt statisk och trög i karaktären vilket leder till att många möjligheter 
som skulle kunna leda till en organisatorisk succé missas. Förväntningarna är höga på att 
de nya ledarna ska implementera nya idéer men strategierna upplevs fortfarande vara 
oförändrade vilket skapar ett negativt intryck på de nya ledarna;  
   

Jag gillar vissa saker som jag hör. Jag antar att jag väntar på att se dem spelas ut. 
Eftersom det är mycket press på företaget och jag tycker att ledare ibland vill gå åt 
ett håll, men pressen på företaget trycker tillbaka oss till samma beteenden eller 

 
är inte övertygad ännu.   

   
En återkommande åsikt är att upprepande byten av ledare har lett till en minskad 
anknytning till ledarskapet i organisationen. Ledarskapet anses tidigare ha varit kaotisk 
med dramatiska förändringar under det senaste året med ständigt nya ansikten, nya stilar 
och nya prioriteringar. De återkommande förändringarna förklaras ha skapat en distans 
till ledarskapet, eftersom intervjudeltagarna ändå inte vet vem som kommer att bli ens 
ledare nästa dag.  
 
U tveckling 
 

Känna sig utmanad. 
Majoriteten av de intervjuade talangerna tar upp utmaningar och att få lära sig nya saker 
som viktiga faktorer som påverkar motivationen. Att ställas inför utmanande uppgifter 
och att få känna sig utmanad i sitt dagliga arbete får de flesta energi av. Gemensamt för 
samtliga intervjuade talanger är att de har ett starkt inre driv och att de lätt blir uttråkade 
om saker och ting står stilla för länge. En åsikt som flera intervjupersoner delar är att 
arbetsuppgifter som innehåller problem som det inte finns några uppenbara lösningar på 
ger ett extra driv. Att få utmana sin hjärna, vara nytänkande och få arbeta med 
utmaningar som är banbrytande till sin natur är komponenter som ligger bakom viljan att 
söka sig till nya utmaningar;  
   

Känslan av att det arbete jag gör är någonting nytt och futuristiskt. Just nu är jag 
mindre intresserad i projekt som vi redan är etablerade inom, om det däremot är på 
helt ny mark, om det är banbrytande, då blir jag exalterad eftersom jag vill addera 
potentiella värden till organisationen. Men det handlar även om att få ta risker. Det 
är något spännande med att ta risker eftersom det kan gå åt vilket håll som helst, om 
du lyckas så är det oerhört givande eftersom andra människor kan se att du lyckades 
trots den stora risken. Det är sådana typer av projekt som jag gillar att arbeta med 
och det är framförallt den banbrytande aspekten som ger mig den extra 
motivationen.   

   
ar mig mest är, det är jag, mig själv. Jag 

med vad som är det bästa för organisationen. Att hela tiden skapa sig möjligheter och 
själv se till utbilda sig i önskvärd riktning ökar talangens anställningsbarhet. Denna 
anställningsbarhet säkrar i sin tur att få arbeta med utmaningar 
behöver en biljett till nästa fest, som kan vara ett nytt jobb eller en ny möjlighet så har jag 
den biljetten i min bakfic   
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En återkommande åsikt är att de ständiga omorganiseringarna för med sig en hel del nya 
utmaningar. En uppfattning är dock att utmaningarna i arbetet inte är tillräckliga och 

. En 
intervjuperson ser en framtid inom industrin och så länge AstraZeneca fortsätter att 
erbjuda en arbetsmiljö där det ständigt händer nya saker och nya utmaningar ges så ser 

d 

organisationen att det måste finnas möjligheter för de anställda att utvecklas i sin 
yrkesroll.       
  

Personlig utveckling och karriärmöjligheter. 
Det råder konsensus bland de intervjuade talangerna när det kommer till vikten av 
karriärutveckling. Samtliga tycker att det är viktigt för motivationen att veta att det finns 
möjligheter att göra karriär och att utvecklas inom sitt arbete i organisationen. De 
intervjuade talangerna poängterar även vikten av att få utvecklas på det personliga planet. 
Denna typ av utveckling och lärande skapas bland annat genom integrering med andra 
medarbetare på AstraZeneca samt genom möten med externa personer inom samma 
bransch. För en av deltagarna är personlig utveckling en så viktig drivkraft att denne till 
och med skulle kunna byta arbetsplats för att få den utveckling som behövs.  
   
Att arbeta korsfunktionellt mellan olika professioner är en bra källa till lärande anser flera 
talanger. En av intervjudeltagarna anser vid intervjutillfället att sammansättningen av 
teamen innebär att teammedlemmarna kan dra nytta av varandras kunskaper för att 
utvecklas;  
   

Vi jobbar ju väldigt mycket inom multidisciplinära team där det liksom är en 
person som är expert och gör experiment med möss och så är det en annan person 
som är expert på att göra experiment med celler och så är det någon tredje person 
som är expert på att skriva patentansökningar och så är det någon kemist och någon 
läkare och någon projektledare. De här teamen blir väldigt intressanta och 
dynamiska om man kommer dit som expert på sitt område och man sitter där runt 
bordet och inser att de andra som sitter här är riktigt, riktigt duktiga och det är 
fantastiskt på AstraZeneca.   

   
En annan åsikt att det är inspirerande att AstraZeneca är ett internationellt företag, dock 
uppfattas organisationen som väldigt statiskt med för lite rotation. Det finns en önskan 
bland de intervjuade talangerna om ett större utrymme till att kunna röra sig flexibelt 
inom organisationen för att skapa mer utbyte mellan länderna. Senaste årets stränga 
budgetrestrektioner upplevs dock ha hämmat den personliga utvecklingen i och med att 
möten med andra individer som tillhör andra team och länder har minskat. Det finns en 
förståelse för att detta är en temporär situation men en av de intervjuade talangerna 
betonar att denna åtstramning inte skulle kunna fungera långsiktigt. Talangen har ett stort 
behov av at få utvecklas och skulle inte acceptera om detta inte förändrades inom en snar 
framtid.  
   
Vid intervjutillfället råder det delade meningar bland intervjupersonerna gällande hur bra 
de tycker att AstraZeneca är när det kommer till karriärvägar. En vanlig uppfattning är att 
det kan vara svårt att tydligt se vad nästa steg i organisationen är. En åsikt är att den låga 
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personalomsättningen i organisationen i tillägg till nedskärningar gör att många 30, 40 
och 50-talister sitter på vissa positioner och har gjort det i minst 15 år. Eftersom dessa 
positioner inte blir lediga kan det kännas näst intill omöjligt att få en sådan roll. Med 
anledning av att rörligheten i organisationen är låg behöver AstraZeneca bli bättre på att 
visa de anställda att göra karriär inte enbart behöver handla om att ta ett steg uppåt i 
karriären utan att det även kan vara väldigt givande att ta nya roller på samma nivå för att 
fördjupa sina kunskaper på bredden.  
   
En annan uppfattning bland de intervjuade talangerna är att AstraZeneca är bra på att 
synliggöra karriärvägar inom vissa områden i organisationen men betydligt sämre inom 
andra. Vid intervjutillfället är det många som uttrycker faktumet att det finns väldigt få 
steg på deras karriärstege. Vid ett flertal intervjutillfällen nämns att personal som arbetar 
inom programmering har minst möjlighet till att växa i sin roll i organisationen, och detta 
tros påverka programmerarnas motivation negativt. En åsikt är att AstraZeneca gör ett bra 
arbete med att synliggöra karriärvägar inom organisationen men att de behöver bli mer 
konsistenta med alla avdelningar och alla professioner.  
   
En annan återkommande uppfattning är att det finns många bra karriär- och 
utvecklingsmöjligheter hos AstraZeneca. Istället för hög personalomsättningen är 
däremot omorganiseringar allt mer vanliga och uppfattningen är att dessa skapar 
möjligheter till att ta nya roller vilket är energigivande. En åsikt bland de intervjuade 
talangerna är att en del anställda har tendens att vara passiva gällande att ta för sig av 
möjligheterna. Är den anställde duktig och gör ett bra arbete så är uppfattningen att 
möjligheterna är stora till att utvecklas i sin karriär på AstraZeneca;  
   

oftast att det är de som skulle vilja få tilldelat sig sina möjliga karriärvägar men de 
måste faktiskt vara delaktiga i sin egen utveckling. Jag tycker att det finns ganska 
många möjligheter, det finns ett stor fokus kring det att prata med din chef om din 

  
   
Vidare påstås att de anställda måste bli bättre på att själva definiera sina karriärvägar 
genom att ta egna beslut och själv ligga på och visa framfötterna, de kan inte bara gå och 
vänta på att möjligheterna ska bli serverade. Det finns även en förståelse för om den 
anställde vill diskutera sin utveckling med sin chef, som i det här fallet syftar på ens 
talent manager. 
 

F eedback från talent manager. 
Samtliga intervjudeltagare är medlemmar i AstraZenecas talangpool och har en talent 
manager. Medlemskapet i talangpoolen anses av intervjudeltagarna vara en respons från 
organisationens sida på att det arbete som görs är bra och värdesätts vilket har en positiv 
inverkan på deras motivation. För de intervjuade talangerna är en talent manager ett 
viktigt verktyg för att få en kontinuerlig och konstruktiv feedback på sin insats och för att 
kunna utvecklas både på det personliga och professionella planet. Beröm och 
uppskattning men även feedback i form av handling fungerar som en bekräftelse och ett 
kvitto på att det arbete som görs är bra, vilket ökar viljan till att fortsätta prestera för 
organisationen;  
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När den personen kommer till dig och säger; vi uppskattar din input, vi vill ha mer 
av din input. Och mer än att bara säga det så visar man det genom att ge dig 
ytterligare arbete som innehåller högprioriterande projekt, beslutsfattande 
möjligheter eller insyn i organisationen. När din chef väljer dig för dessa projekt, så 
är det ytterligare bevis på att det du gör respekteras och det är mycket motiverande 
och det gör att jag vill arbeta med projekt för företaget.   

   
Ytterligare en åsikt är att en bra talent manager hanterar varje talang individuellt eftersom 
alla har olika kompetenser, erfarenheter och intressen. Det är mycket viktigt att talent 
managern noga tar reda på vart talangen är i sin karriär och vart den själv önskar gå. 
Behovet av att ha en talent manager som hjälper till att identifiera personliga styrkor, 
svagheter och ledarskapspotential anses av intervjudeltagarna vara störst i början av 
karriären. I takt med att insikterna om ens kunskaper ökar, så efterfrågas istället en talent 
manager som ger feedback gällande hur talangen på bästa sätt ska kunna leverera sina 
färdigheter. Deras främsta uppgift är att få talangen att pusha sig själv till att gå så långt 
som möjligt. Därför är det viktigt för organisationen att få arbetet med talent management 
att fungera eftersom talanger med ett stort driv kan få företaget att nå nya framgångar.  
   
Vid intervjutillfället råder det skilda meningar kring hur väl samarbetet med ens talent 
manager fungerar när det kommer till stöd och feedback;  
   

Jag räknar mig själv som en av de lyckligt lottade, när det kommer till att 
rapportera till någon som känner igen min talang på ett realistiskt sätt, hanterar 
mina förväntningar samtidigt som denne lägger ner mycket energi åt att hjälpa mig 
att växa. Det är precis det som jag förväntar mig från en talent manager.     

   
Vidare berättar en annan intervjudeltagare att dennes nuvarande talent manager är bra på 
att beakta önskningar kring karriärvägar. Samma talent manager uppfattas även vara bra 
på att coacha brett och placera talangen i projekt som skiljer sig från tidigare utmaningar 
vilket är positivt för motivationen.  
   
En återkommande uppfattning bland de intervjuade talangerna är att en bra relation till 
sin talent manager skapar en anknytning till organisationen som är motiverande. En 
intervjuperson har en mycket nära relation till sin talent manager med regelbundna 
diskussioner som skapar värdefulla idéer hos talangen. Det finns även en stark ömsesidig 
respekt för varandras arbeten som skapar en stor motivation till att vilja leverera för just 
sin talent manager. Så länge den närmaste chefen fortsätter att värdesätta talangens arbete 
och visa uppskattning genom att ge spännande uppdrag så kommer viljan att arbeta för 
AstraZeneca fortsätta vara väldigt hög. Liknande förklarar en annan intervjudeltagare att 
dennes talent manager har ett mycket starkt förtroende för intervjupersonen och en stark 
koppling till dennes utveckling. Detta betraktas som en feedback på att det som görs är 

ad om att du kan ta 
dina färdigheter, dina strategiska färdigheter och ditt ledarskap in till den här nya 

osäkerhet kring ens egen insats.  
   
I motsättning till de som upplever att samarbetet med ens talent manager fungerar väl så 
finns det intervjuade talanger som upplever brister. Uppfattningen är att medlemskapet i 
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talangpoolen inte har lett till någon vidare utveckling;  
   

Man har gjort mätningar av potentiella kandidater som det heter, man har mätt folk 
och så har man hamnat i talangpooler och sådär men det har inte hänt så mycket. 
Utan det blir ett papper liksom sen hör man inget mer, ja du är med där, säger dem 
och sedan händer det inget.   

   
Att hamna på intressanta positioner och uppdrag inom organisationen har inte varit tack 
vare talent managern eller medlemskapet i talangpoolen utan på grund av ett stort eget 
engagemang inför att aktivt söka sig till interna uppdrag. En liknande uppfattning är att 
ens talent manager inte har någon större påverkan på utvecklingen eftersom talangen 
själv har en stark uppfattning om vart denne vill gå.  
   
En annan åsikt som kommer fram vid intervjuerna är att talangen själv inte anser att 
dennes kompetenser nyttjas fullt ut av AstraZeneca. 
använder 30 - 40 procent av mina färdigheter, något jag verkligen skulle vilja göra 

talangernas färdigheter ska matchas bättre med framtida projekt. Den nya talent 
managern gick direkt in och tog reda på vilken nivå personen i fråga befann sig på, vad 
denne har gjort hittills samt framtida ambitioner. En uppfattning är dock att inte alla i 
organisationen har en sådan talent manager utan att det krävs lite tur att få en talent 
manager med denna insikt. Det påstås finnas en känsla hos en del i organisationen att det 
inte ägnas tillräckligt med uppmärksamhet åt deras enskilda karriärutveckling som 
upplevs ha stagnerat. Detta har skapat en stark frustration och flera känner sig arga och 
stridslystna, vilket påverkar engagemanget hos de berörda negativt.  
 
 

Diskussion  
 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte har varit att öka kunskapen kring vad talanger anger är centralt för deras 
upplevda motivation. Att skapa en motivation hos talanger som ökar deras engagemang 
inför arbetet och organisationen kan göra att de anställda ser en klar framtid inom 
AstraZeneca. Studiens resultat visar att motivationen påverkas av tre huvudfaktorer. Den 
första av dessa är graden av möjlighet att påverka, både sitt eget arbete och utrymmet att 
göra sin röst hörd i organisationen. Den andra faktorn är hur väl ledarskapet fungerar 
gällande klara riktlinjer och gemensamma mål och den tredje är möjligheterna till att 
kunna utvecklas på arbetet.  
 
Studiens resultat visar att möjligheten att påverka sitt eget arbete är motiverande för 
talangerna. Att autonomi och självbestämmande är en stor källa till motivation på arbetet 
går i linje med teorier inom arbetsmotivation (Hackman & Oldham, 1976; Herzberg, 
1987). De intervjuade talangerna värdesätter eget ansvar före anställningstrygghet, vilket 
går att finna stöd i Hertzbergs (1987) teori om hygien- och motivationsfaktorer. En 
möjlig anledning till detta kan vara talangernas erfarenheter, stora kompetens inom sin 
profession och betydande attraktivitet på arbetsmarknaden vilket resulterar i att andra 
arbetsgivare tar kontakt med flertalet av talangerna med syftet att överrekrytera. Denna 
attraktivitet och anställningsbarhet kan betraktas ligga bakom den reducerade oron över 
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att stå utan arbete. Detta i sin tur kan vara anledningen till att talangerna vågar ställa 
högre krav på organisationen gällande att få ge uttryck för sin expertis genom autonomi 
och ansvar. Detta kan tänkas gälla talanger generellt på arbetsmarknaden eftersom 
talanger är talanger av den anledningen att de kan anses vara experter inom sitt område 
och ofta besitter värdefulla ledaregenskaper. Talangernas stora anställningsbarhet i 
kombination med att landsgränserna suddas ut kan tänkas innebära att allt fler talanger ser 
hela världen som sin arbetsplats vilket skapar ett stort utbud av potentiella arbetsgivare. 
Resultatet visar även att möjligheten att göra sin röst hörd och känslan av att ens åsikter 
värdesätts i organisationen påverkar de intervjuade talangernas motivation. Dessa har ett 
starkt driv att få ge utlopp för sina tankar och idéer som de själva tror kan göra skillnad. 
Om de intervjuade talangerna upplever att de värdesätts och blir lyssnade på ökar deras 
lust att fortsätta arbeta engagerat och bidra med nya idéer till organisationen. Detta går i 

- vara sedd i organisationen 
har positiva effekter för motivationen (Mayo, 1933). Majoriteten av intervjupersonerna 
upplever vid intervjutillfället att de har möjlighet att göra sin röst hörd och att ledarna 
uppmärksammar deras åsikter, dock belyser resultatet att det finns en tveksamhet 
gällande hur åsikterna prioriteras i organisationen. Om AstraZeneca skulle bli bättre på 
att synliggöra hur åsikter behandlas och vad de får för inverkan på framtida beslut kan 
motivationen hos talangerna öka ytterligare då de känner sig sedda och respekterade.   
 
Resultatet tyder även på att det är viktigt för intervjupersonernas motivation att det finns 
gemensamma mål att arbeta efter och att det finns ett tydligt ledarskap i organisationen 
som leder arbetet i samma riktning. Intressen som organisationen och dess talanger delar 
påverkar även graden av måluppfyllelse. Locke och Latham (2002) argumenterar i sin 
målsättningsteori att om individen har en anknytning till målet, uppfattar det som 
uppnåeligt och anser att det är viktigt, leder målsättningen bäst till prestation. Det 
dominerande fokuset i arbetet för intervjudeltagarna är att bringa ett värde för patienten. 
Om även organisationen har detta patientfokus som en genomgående värdering som 
speglas i det dagliga arbetet, skapas en anknytning till uppsatta mål i organisationen som 
ökar intervjudeltagarnas vilja och strävan efter att nå dem. Tror talangerna att målen är 
uppnåeliga ökar energin inför arbetsuppgifterna vilket kan leda till en ökad produktivitet. 
Om det saknas gemensamma mål i organisationen kan det tänkas leda till att individerna 
själva skapar egna mål. Detta kan i sin tur leda till att talangerna får en mer 
individualistisk syn i deras arbete vilket i sin tur kan minska anknytningen till 
AstraZeneca. Intervjudeltagarna förklarar att AstraZeneca de senaste åren har gått ifrån 
känslan av att ha ett genomgående patientfokus, men att de fått ett positivt intryck från de 
nya ledarna som uttrycker en vilja att återuppta detta fokus. En viktig aspekt är därför att 
ledarna på nytt fokuserar på att bygga upp denna värdering, integrerar patientfokuset i 
praktiken och skapar ett förtroende om att de på nytt ska arbeta mot gemensamma mål.   
 
Att få arbeta i en kreativ organisation som producerar innovativa slutprodukter med 
lanseringar som följd och att organisationen utifrån betraktas som framgångsrik, är 
väldigt viktigt för talangerna. Detta kan kopplas till resultaten av tidigare studier som 
visar att hög status och gott rykte är viktiga faktorer till varför talanger stannar kvar i 
organisationen (Hausknecht et al., 2009). Viljan att arbeta i en organisation i framkant går 
att för
(Hackman et al., 1976). Om talangerna ser sin egen tid och insats som en del av en större 
värdefull process som leder till en direkt inverkan på andra människors liv skapas en 



21 
 

motiverande meningsfullhet i arbetet. På grund av en minskad lansering av mediciner de 
senaste åren saknas det som modellen benämner som feedback till den anställde, i form 
av att ens arbete faktiskt leder till ett önskat värde. Detta i sin tur skapar en minskad 
motivation och engagemang inför arbetet. Det tycks vara så att flera av de anställda är 
tveksamma till att de uttalade strategierna verkligen leder organisationen till framgång. 
En möjlig anledning till denna tveksamhet är att den bottnar i den senaste tidens brist på 
lansering av produkter. Eftersom talangernas expertis kan anses vara betydande för 
AstraZenecas framgång är det viktigt att de nya ledarna vinner deras förtroende och 
övertygar dem om att organisationen leds i rätt riktning, till att bli ett innovativt företag. 
Då en organisation med fokus på att producera högteknologiska produkter är totalt 
beroende av individen och dess kunskap är denna fråga avgörande. Beaktas inte detta av 
ledarna finns risken att talangernas vilja att arbeta för AstraZeneca minskar och att de 
istället motiveras av att gå över till en konkurrent som visar på bättre framgångsstrategier 
än AstraZeneca i nuläget. Eftersom många av talangerna är eftertraktade och har flera 
valmöjligheter utanför organisationen är det troligen viktigt för deras motivation att 
organisationen är innovativ. Lever inte organisationen upp till deras förväntningar kan de 
vara mer benägna att byta arbetsplats än anställda som inte har lika stora möjligheter att 
byta arbete. Resultatet skulle kunna tolkas vara generellt för talanger som arbetar i 
högteknologiska organisationer i och med deras starka inre driv att leverera inom sin 
expertis samt stora attraktivitet bland externa organisationer. För att närma sig känslan 
hos talangen av att organisationen är på väg i rätt riktning är det viktigt att AstraZeneca 
även tillåter att små projekt får utrymme att genomdrivas. Små succéer som 
nödvändigtvis inte genererar mycket pengar till organisationen kan skapa en ny gnista, 
energi och nytänkande hos talangerna vilket främjar möjligheten för talangerna att få 
arbeta innovativt. En liten succé kan på sikt leda till större succéer, men framförallt bidra 
till en känsla av att arbeta i en organisation som rör sig framåt och lyckas inom sitt 
område.   
  
Studiens resultat tyder på att samtliga intervjupersoner har ett oerhört driv att alltid vilja 
bli bättre inom sitt område och därmed motiveras de av att det finns ett stort utrymme till 
att utvecklas inom organisationen. Att få känna sig utmanad och att veta att det går att 
anta nya roller inom AstraZeneca är därmed viktigt för intervjupersonernas vilja att 
stanna kvar. Även Hausknecht et al (2009) och Nybergs (2010) studier kom fram till att 
karriärmöjligheter inom organisationen var en viktig faktor för högpresterares intresse att 
fortsätta sin anställning. Högpresterare som upplevde att det fanns goda möjligheter till 
avancemang var 46 procent mer villiga att stanna kvar i organisationen än högpresterare 
som upplevde att deras möjlighet var begränsad eller obefintlig (Nyberg, 2010). Även 
Herzbergs (1987) tvåfaktorsteori visar att möjligheter till befordran samt möjligheten till 
utveckling är två källor till motivation i arbetet. Vid intervjutillfället råder det delade 
meningar gällande hur bra karriärvägarna upplevs vara i organisationen. En stor del av 
intervjupersonerna belyser svårigheterna i att se vad nästa steg inom AstraZeneca är, 
medan andra poängterar att möjligheterna är goda. Det efterfrågas även mer utmaningar 
av komplex karaktär och det kommer fram att en intervjuperson endast använder 30 - 40 
procent av sina färdigheter. Vidare kan upplevelsen av för få karriärvägar inom 
AstraZeneca leda till att arbetet upplevs vara för statiskt vilket kan leda till att talangerna 
känner sig uttråkade. Detta kan i sin tur öka risken att talangerna söker sig till nya 
utmaningar utanför organisationen. Det är viktigt att AstraZeneca uppmärksammar de 
som upplever att möjligheten till avancemang är liten, exempelvis genom kontinuerliga 
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träffar med talent managern där ett större fokus bör läggas på att vägleda och klargöra 
potentiella vägar att gå. Att inta en ny roll på samma nivå eller att få ta mer ansvar i form 
av att leda andra kan vara utmaningar som skapar en ny energi i arbetet.  
 
Att ha en talent manager som coachar individuellt och ger utrymme till att diskutera hur 
och vad personen i fråga bör fokusera på tenderar att påverka intervjudeltagarens 
utveckling positivt. Resultatet visar att talangerna upplever olika grad av stöd från sin 
talent manager vilket påverkar deras motivation i samma riktning. I en metastudie om vad 
som motiverar och får kunskapsarbetare att stanna i organisationen visade resultatet att 
den anställdes närmaste chef har störst inverkan på den anställdes motivation, 
produktivitet och innovation (Carleton, 2011). Om det finns brister i att leverera ett 
motiverande ledarskap till organisationens talanger finns det en stor risk att det hämmar 
organisationens problemlösningsförmåga och effektivitet. Det sociala stödet gällande 
utveckling har en positiv inverkan på viljan att stanna kvar i organisationen (Seibert et al., 
2011). Resultatet tyder på att det råder delade åsikter gällande hur bra samarbetet med 
talent managern fungerar. De intervjupersoner som är missnöjda upplever brister gällande 
vägledning och inspiration i arbetet, dessutom finns det några som anser att det inte 
existerar något samarbete överhuvudtaget. Däremot tyder resultatet på att de som har en 
talent manager som är engagerad och förstår att det måste få ta tid att sätta sig in i den 
enskilda individens arbetssituation, är mycket nöjda med samarbetet. Dessa talanger 
upplever att de får värdefull feedback på hur deras arbete fortlöper samt vad de ska 
fokusera på för att karriären ska gå i den riktning som önskas, vilket är positivt för 
motivationen. Dock verkar det vid intervjutillfället vara slumpen som avgör vem som får 
en bra talent manager och vem som inte får det. Att få en bra talent manager tycks mer 
bero på individen som är talent manager och dennes personlighet, snarare än att det är väl 
etablerat i AstraZenecas struktur. AstraZeneca skulle behöva arbeta mer konsekvent med 
talent management genom hela organisationen så att även de som är mer kritiska till 
samarbetet får den hjälp och stöd som de efterfrågar.  
 
Metoddiskussion 
Studiens population bestod av 50 talanger hos AstraZeneca som var medlemmar i 
organisationens talangpool samt tillhörde två utvalda arbetsgrupper inom olika 
medicinska områden. De elva talangerna som deltog i studien valdes ur dessa två 
arbetsgrupper och utifrån kriterierna geografisk placering, kön, olika professioner samt 
olika grad av erfarenhet. Detta skapade en heterogenitet i urvalet som var viktig för att 
täcka flera åsikter och synvinklar.  
 
En begränsning i studien var att intervjudeltagarna valts ut av två anställda från 
AstraZenecas HR-avdelning vilket kan ha påverkat objektiviteten i intervjudeltagarnas 
svar negativt. Eftersom det var samma personer som tidigare uppmärksammat talangernas 
frivilliga uppsägningar i organisationen som ett problem samt uppmuntrat till att detta 
område undersöktes, är sannolikheten stor att de valde ut anställda som hade information 
som de gärna ville ta del av. Vidare underlättade detta möjligheten till att få kontakt med 
talangerna som hade en mycket hög arbetsbelastning. Då intervjupersonernas deltagande 
inte var helt anonymt kan det tänkas ha lett till att intervjupersonerna valde att inte öppna 
sig och berätta om specifika saker och händelser av personlig och känslig karaktär. 
Eftersom studien genomfördes på enbart läkemedelsföretaget AstraZeneca kan det även 
tänkas att resultatet blivit annorlunda om studien genomförts på fler organisationer. Den 
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organisationskultur som rådde på AstraZeneca vid intervjutillfällena kan nämligen tänkas 
ha påverkat resultatets utfall. En annan begränsning i studien var gällande insamlingen av 
intervjudata. En nackdel med telefonintervjuer kan vara att intervjupersonernas svar blir 
kortare och att de inte ger lika ingående svar som vid en intervju ansikte mot ansikte 
(Langemar, 2008). Det kan också tänkas att intervjuarna missade viktig information i 
form av kroppsspråk och miner då de inte såg hur frågorna togs emot av 
intervjudeltagaren. Samtliga intervjudeltagare var dock vana vid fenomenet 
telefonkonferens och det var ett naturligt redskap för talangerna tillhörande de globala 
teamen då även flertalet hade chefer stationerade i andra länder. En fördel med 
telefonintervjuer kan dock ha varit att intervjudeltagarna upplevde sig mer anonyma. 
Detta kan ha varit fördelaktigt för en del intervjudeltagare då de kan ha upplevt att de 
vågade öppna sig mer och därmed var villiga att dela åsikter och upplevelser på ett mer 
uttömmande sätt (Langemar, 2008). En annan begränsning gällande studiens insamling 
av intervjudata var att majoriteten av intervjuerna genomfördes på engelska, vilket inte 
var intervjuarnas modersmål. Detta kan ha påverkat intervjuarnas uppfattning av det som 
sagts under intervjuerna liksom kommunikationen av följdfrågor. Den frågeguide som 
använts och de citat som presenterats i studien har dock korrekturlästs av en engelsktalig 
kollega.   
 
Studien har genererat en praktisk nytta och användbarhet i och med identifierandet av 
viktiga faktorer för talangernas motivation samt potentiella förbättringsområden på 
AstraZeneca. Genom att ha belyst och tagit fasta på vad som skapade motivation hos 
talangerna kan organisationen i framtiden arbeta och fokusera på saker som främjar 
motivationen. Genom detta kan talangernas anknytning till AstraZeneca bli starkare 
vilket kan gynna organisationen långsiktigt. Resultatet tydde även på ett missnöje inom 
vissa områden på AstraZeneca som påverkade motivationen negativt. I framtiden bör 
detta missnöje tas på allvar och åtgärdas eftersom dessa faktorer för en talang kan var 
skillnaden mellan att stanna kvar eller frivilligt lämna organisationen för en annan.  
 
Allmän diskussion 
I och med ökad konkurrens på den globala marknaden är det allt viktigare att 
arbetsgivaren möter de anställdas krav och villkor. Drivna och talangfulla individer ser 
ofta till att hålla sig anställningsbara eftersom detta innebär många möjligheter på den 
globala arbetsmarknaden (Berntson, Sverke, Marklund, 2006). Att ha en motiverad och 
engagerad arbetskraft skapar konkurrensfördelar och talanger med ovärderliga kunskaper 
kan vara avgörande för ett företags fortsatta överlevnad (Simon & Cao, 2009). Livstids 
trogen tjänst kommer snart vara ett minne blott då många kompetenta 40-talister går i 
pension. Kvar blir generationerna som ställer högre krav på självförverkligande och en 
dynamisk arbetsplats. Detta ställer nya krav på organisationen som innebär att de måste 
leva upp till talangernas krav och förväntningar. Extra viktigt är det för talanger som är 
väldigt eftertraktade på den globala arbetsmarknaden eftersom de när som helst kan gå 
över till ett annat företag som upplevs vara mer lockande, vilket innebär stora kostnader 
för organisationen. Detta för med sig en stenhård strid om talangerna som kommer att 
innebära ett tufft uppdrag för organisationernas HR-avdelningar. Det räcker inte att bara 
lägga tid och pengar på att headhunta talanger, utan företagen måste aktivt arbeta för att 
behålla dem. Arbets- och organisationspsykologin går allt mer ifrån fokuset på att försöka 
minska problematiken gällande stress och ohälsa till att innebära en mer positiv 
psykologi, där organisationer istället ska fokusera på att maximera de anställdas lycka 
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och självförverkligande för att få dem att stanna kvar.  
 
Förslag på fortsatt forskning 
Ett intressant förslag på vidare forskning är att genom en kvantitativ undersökning utöka 
denna studie för att ta reda på hur utbredda de genererade motivationsfaktorerna är bland 
samtliga definierade talanger i organisationen. Genom att ta reda på hur många av dessa 
talanger som anser att deras motivation påverkas av de tre huvudfaktorerna; möjlighet att 
påverka, ledarskap och utveckling kan organisationen rangordna vilka faktorer som 
påverkar motivationen mest. Med hjälp av detta kan organisationen även prioritera det 
fortlöpande arbetet att behålla motiverade talanger i organisationen. Eftersom studien 
baserar sig på ett specifikt företag inom läkemedelsindustrin är ett annat förslag på 
intressant vidare forskning att studera om talanger på andra läkemedelsföretag drivs och 
motiveras av samma faktorer som denna studie har genererat.  
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultatet att de intervjuade talangerna på AstraZeneca 
motiveras av stor möjlighet att kunna påverka sitt arbete och organisationens riktning 
samt ett ledarskap som är tydligt, leder organisationen till framgång och som har mål som 
går i linje med talangernas. Vidare visar resultatet att talangerna har ett stort behov av att 
få utvecklas både personligt och professionellt. Mer stöd gällande utveckling från 
organisationens talent managers, ett bättre synliggörande av karriärmöjligheter och krav 
på genombrott är saker som AstraZeneca bör beakta och åtgärda för att öka talangernas 
motivation till att vilja stanna kvar. Det vore intressant för vidare forskning att bredda 
urvalet och göra en kvantitativ analys för att se om någon utav motivationsfaktorerna 
upplevs vara extra viktiga för samtliga talanger på AstraZeneca.  



25 
 

Referenser  
 

Afful-Broni, A. (2012). Relationship between motivation and job performance at the university of mines 
and technology, Tarkwa, Ghana: Leadership lessons. Scientific Research, 3, 309-314. 
 
Allen, D. (2008). Retaining talent. Alexandria: SHRM Foundation. 
 
AstraZeneca AB. (2013). Om oss. Hämtad 17 januari, 2013, från www.astrazeneca.se/om-oss/korta-fakta. 
 
Beechler, S., & Woodward, C. (2009a). Global talent management. Journal of International Management, 
15, 273 285. 
 
Beechler, S., & Woodward, C. (2009b). The global Journal of International Management, 
15, 273-285. 
 
Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). Predicting perceived employability: Human capital or 
labour market opportunities? Economic and Industrial Democracy, 27, 223-244. 
 
Boudreau, J. W., & Ramstad, P. (2005). Talentship, talent segmentation and sustainability: A new HR 
decision science paradigm for a new strategy definition. Human Resource Management, 44, 129 136. 
 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 
3, 77-101. 
 
Bryan, L., Joyce, C., & Weiss, L. (2006). Making a market in talent. The McKinsey Quarterly, 2, 98 109. 
 
Carleton, K. (2011). How to motivate and retain knowledge workers in organizations: A review of the 
literature. International Journal of Management, 28, 459-468. 
 
Cho, Y. & Lewis, G. (2012). Turnover intention and turnover behavior: Implications for retaining federal 
employees. Review of public personnel administration, 32, 4-23. 
 
Daft, R., Kendrick, M., & Vershinina, N. (2010) Management. Hampshire: Cernage Learning. 
 
Fitz-enz, J. (1997). It's costly to lose good employees. Workforce, 76, 50-51. 
 
Garavan, T. (2012). Global talent management in science-based firms: An exploratory investigation of the 
pharmaceutical industry during the global downturn. The International Journal of Human Resource 
Management, 23, 2428 2449. 
 
Guthridge, M., Komm, A., & Lawson, E. (2008). Making talent management a strategic priority. The 
McKinsey Quarterly, januari, 49 59. 
 
Hackman, J., Oldham, G., & Pearce, J. (1976). Conditions under which employees respond positively to 
enriched work. Journal of Applied Psychology, 61, 395-403. 
 
Hale, J. (1998). Strategic Rewards: Keeping your best talent from walking out the door. Compensation and 
Benefits Management, 14, 39-50. 
 
Hausknecht, J. P., Rodda, J., & Howard, M. J. (2009). Targeted employee retention: Performance based and 
job-related differences in reported reasons for staying. Human Resource Management, 48, 269  288. 
 
Herzberg, F. (1987). One more time: How do you motivate employees. Harvard Business Review, 
september-oktober. 
 

http://www.astrazeneca.se/om-oss/korta-fakta


26 
 

Kaye, B., & Jordan-Evans, S. (1999). Love 'Em or Lose 'Em: Getting good people to stay. San Fransisco: 
Berrett-Koehler. 
 
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi  Att låta en värld öppna sig. Stockholm: 
Liber AB. 
 
Locke, E.A., & Latham, G.P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall. 
 
Locke, E.A., & Latham, G.P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task 
motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57, 705-717. 
 
Mayo, E. (1933). The human problems of an industrial civilization. New York: The Macmillan company. 
 
Nyberg, A. (2010). Retaining your high performers: Moderators of the performance job satisfaction
voluntary turnover relationship. Journal of Applied Psychology, 95, 440 453. 
 
Schuler, R., Jackson, S., & Tarique, I. (2011). Global talent management and global talent challenges: 
Strategic opportunities for IHRM. Journal of World Business, 46, 506 516. 
 
Scullion, H., & Collings, D. (2011). Global talent management. New York: Routledge. 
 
Seibert, S., Kraimer, M., Wayne, S., & Liden, R. (2011). Antecedents and outcomes of organizational 
support for development: The critical role of career opportunities. Journal of Applied Psychology, 96, 485-
500. 
 
Simon, D., & Cao, C. (2009). Creating an innovative talent pool - 
has expanded in recent years, the country must 
effectively. The China Business Review, november-december. 
 
Steel, R., Griffeth, R., & Hom, P. (2002). Practical retention policy for the practical manager. Academy of 
Management Executive, 16, 149-162. 
  
Stephenson, E., & Pandit, A. (2008).  How companies act on global trends: A McKinsey global survey. The 
McKinsey Quarterly, april. 
 
Trevor,  C.   (2001).   Interactions   among   actual   ease   of  movement   determinants   and   job   satisfaction   in   the  
prediction  of  voluntary  turnover.  Academy  of  Management  Journal,  44,  621-638. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Appendix 1 
 

Intervjuguide engelsk version 
 

1. Can you start by telling us about your position in AstraZeneca?  
- Do you have a global role today? In what way is it global?  
- For how long have you been working in the company?  

   
2. Which aspects are most important in your work for you to thrive and feel 
motivated?    
- Why are these components/aspects important for you?  
- How do you perceive that this components are today in AstraZeneca?  
- How does this affect your motivation?   
  

3. What are your thoughts about the leadership in the organization? Why?  
- We know that it has been some reorganization recently in AstraZeneca. In what way did 
these affect you?  
- Has your confidence for the leaders changed with the reorganizations that have been 
carried out lately?  
- In your opinion, what kind of leadership would increase your motivation and inspire 
you in your work?  

   

to do that?  
- Do you feel that there are opportunities for you to work in that way today in 
AstraZeneca?  

   
5. What kind of relationship do you have to your line 

  
- How does it look like and what do you get from the relationship?  
-  do better to support your personal 
growth or career development?  
- Do you think that your manager at AstraZeneca value your talents?     

   
6. If you should receive an offer from a competitor , what would motivate you to 
accept the offer?  
  
7. What do you think about the possibilities of getting your voice heard in the  
organization?  
- Does AstraZeneca take advantage of, and value your opinions?  
- Does this affect your motivation? In what way?  

   
8. Is it important for your motivation that there are opportunities for you to 
advance to different or new roles in the organization?  
- How good do you think that AstraZeneca are to make career paths visible?  

   
9. Do your feel committed to the organization?   
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10. What can the organization do to increase your satisfaction and productivity?  
  

11. How attractive do you feel that AstraZ eneca is as an employer?  
   

12. What were your thoughts about AstraZeneca before you started in the company, 
and have they changed over time? 
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Appendix 2 

Intervjuguide svensk version 
 
1. K an du bör ja med att berätta för oss om din position på AstraZeneca?     
- Har du en global roll? På vilket sätt är den global? 
- Hur länge har du arbetat i organisationen? 

2. V ilka aspekter är viktigast för dig i ditt arbete för att du ska trivas och känna dig 
motiverad? 
- Varför är dessa komponenter/aspekter viktiga för dig? 
- Hur upplever du att dessa komponenter är idag på AstraZeneca? 
- Hur påverkar detta din motivation?  

3. Vad är dina tankar kring ledarskapet i organisationen? Varför? 
- Vi vet att det nyligen har varit omorganiseringar i AstraZeneca. Hur har dessa påverkat 
dg? 
- Har ditt förtroende för ledarna ändrats i och med omorganiseringarna som nyligen 
skett? 
- Enligt dig, vad för typ av ledarskap skulle kunna öka din motivation och inspirera dig i 
ditt arbete?  

4. Vad får dig att göra det lilla extra  i ett projekt eller arbete, det vill säga vad 
driver dig att göra det? 
- Upplever du att det finns möjlighet för dig att arbeta på det sättet idag på AstraZeneca? 

5. Vad har du för relation till din talent manager ? 
- Hur ser den ut och vad får du ut av denna relation? 
- En
personliga utveckling eller karriärutveckling? 
- Upplever du att dina chefer på AstraZeneca värdesätter dina talanger? 

6. Om du skulle få ett jobberbjudande från en konkurrent, vad skulle kunna 
motivera dig till att acceptera erbjudandet? 

7. Vad tycker du om möjligheterna att kunna göra din röst hörd i organisationen? 
- Tar AstraZeneca tillvara på och värdesätter dina åsikter? 
- Påverkar detta din motivation? Hur?  

8. Ä r det viktigt för dig att det finns möjligheter att avancera till olika eller nya 
roller inom organisationen? 
- Hur bra tycker du att AstraZeneca är på att synliggöra karriärvägar?   

9. K änner du dig anknuten till organisationen?  

10. Vad kan organisationen göra för att öka din tillf redställelse och produktivitet? 

11. Hur attraktiv upplever du att AstraZ eneca är som arbetsgivare? 
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12. Vad var tankar om AstraZeneca innan du bör jade arbeta i företaget, och har de 
ändrats under tiden?    


