
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att mäta HR - Ett oviktigt behov? 
– En studie om att mäta Talent Managements 

ekonomiska effekter. 
 

Författare: Aron Gustavsson 

Human Resource Management 

 

Handledare: 

 
Kjell Arvidsson 

Examinator: 

 

Mikael Lundgren 

Ämne: 

 

Organisation 

Nivå och termin: Kandidatuppsats, VT-2012 



SAMMANFATTNING 

Examensarbete, Human Resource Management, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

Organisation, VT2012. 

 

Titel: ”Att mäta HR – Ett oviktigt behov?”  Handledare: Kjell Arvidsson 

Författare: Aron Gustavsson  Examinator: Mikael Lundgren 

 

Bakgrund: Intresset för Talent Management har växt allt starkare bland svenska företag men det 

finns lite forskning som stödjer dess lönsamhet. HR och personalavdelningar har länge försökt att 

mäta ekonomiska effekter av de aktiviteter som är kopplade till företagens mänskliga resurser. 

Dessa mätningar förväntas ge HR-avdelningar ett större inflytande i företagen och skulle kunna ge 

Talent Management teoretisk legitimitet. 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga i vilken utsträckning svenska företag följer upp de 

ekonomiska effekterna av Talent Management, hur och varför det görs eller inte görs. Syftet är även 

att, om de ekonomiska effekterna följs upp, undersöka om företagen kopplar dessa effekter till 

lönsamhet. 

 

Metod: För att besvara studiens syfte har ett abduktivt angreppssätt med en kvantitativ 

enkätundersökning valts som grund för uppsatsen. Enkäten skickades ut till Sveriges hundra största 

företag och har följts upp av kvalitativa intervjuer för att skapa en djupare förståelse för 

enkätresultaten. 

 

Resultat och slutsatser: Majoriteten av Sveriges hundra största företag mäter inte effekterna av 

Talent Management, vilket överensstämmer med tidigare studier inom området. Bristande kunskap 

är grunden till att företagen inte mäter effekterna och även om viss teori belyser vikten av att mäta 

de ekonomiska effekterna så anser endast hälften av företagen att mätningar av förtjänsterna är 

viktiga. Mätning av Talent Management är inte prioriterat till den grad att företagen i studien har 

utarbetat användbara system för att kunna mäta de positiva ekonomiska effekterna. Studien visar 

avslutningsvis att det finns ett behov av praktiska och teoretiska exempel för hur talanginsatserna 

ska kunna mätas, inte bara ekonomiskt utan överhuvudtaget. 

 

Nyckelord: Human Resources, HRM, HRA, HR, Talent Management, Talang, Lönsamhet,  

Humankapital, Personalekonomi 



ABSTRACT 

Bachelor Thesis, Human Resource Management, Linnaeus University, Organization, 2012. 

Title: ”Att mäta HR – Ett oviktigt behov?”  Supervisor: Kjell Arvidsson 

Author: Aron Gustavsson   Examiner: Mikael Lundgren 

 

Background:  Interest in Talent Management has grown ever stronger among companies but there 

is little research to support its profitability. HR and personnel departments have long attempted to 

measure the economic impact of activities related to human resources. Measurements of these 

effects are likely to give HR department greater influence in their companies. 

 

Purpose: The paper aims to identify the extent to which the hundred largest companies in Sweden 

measures the financial impact of Talent Management, how and why it is measured or why it is not. 

It also aims to identify, in case the financial impact is measured, how these effects can be linked to 

profitability.  

 

Method: In order to meet the purpose of this research, the study was conducted abductively using 

empirical and theoretical data alternately. A quantitative survey was chosen as the base of the study 

and was sent out to the hundred largest companies in Sweden. It was followed up by interviews 

resulting in a deeper understanding of the survey results. 

 

Results and conclusions: Although there are reasons to do so, most of Sweden’s largest companies 

do not measure the financial impact of Talent Management, which corresponds to previous studies. 

The main reason why companies do not measure Talent Managements contribution is because of 

lack of knowledge within the field. There is a need for HR to demonstrate the results related to the 

bottom line. However, even tough it is recommended by scholars, only half of the companies 

consider economical measurements as important. Measurements do not seem to be that theoretical 

and practical prioritized to be able to demonstrate the value of Talent Management. Although the 

study gives some guidelines to demonstrate the value, there is a need for theoretical and practical 

examples of how Talent Management can be measured, financially as well as generally.  

 

Keywords: Human Resources, HRM, HRA, HR, Talent Management, Talent, Profitability, Human 

Capital, Human Resources Accounting 
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1. INLEDNING 

Inledningsvis presenteras en bakgrund som är nödvändig för att förse läsaren med relevant 

och nödvändig information för förståelse av ämnet. Problemdiskussionen motiverar till 

varför och för vem problemformuleringarna är relevanta. Vidare presenteras uppsatsens syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Talent Management, att rekrytera, utveckla och behålla talanger, ses idag som en av 

framgångsfaktorerna för dagens företag. Många av de stora svenska företagen har klivit på tåget till 

det förlovade landet. Vissa företag har ett mer bestämt mål med resan än andra. För dessa resenärer 

verkar resan vara väl planerad, möjligtvis i sällskap av en extern konsult. Andra passagerare verkar 

vilsna. De springer runt som yra höns, vilsna med bagaget på jakt efter sin plats. 

 

Globaliseringen har gjort det möjligt för oss att arbeta utomlands. Tidningar uppmuntrar läsare att 

byta arbetsplats för en bättre löneutveckling. Sociala medier ger anställda möjlighet att bygga 

nätverk med konkurrenter och andra arbetsgivare. Idag agerar en stor del av dagens anställda som 

passiva arbetssökande i väntan på att upptäckas av rekryterare. Tiderna har förändrats och det har 

blivit allt svårare för svenska företag att behålla värdefull personal. Talent Management fick sitt 

genombrott när McKinsey i slutet av 90-talet gav ut artikeln "War for Talent". Begreppet myntades i 

en tid när företag kämpade för att behålla sina anställda och banker, konsultfirmor och andra 

kunskapsberoende företag förlorade sina guldklimpar till IT-företag (Axelrod et al, 2001). 

Demografiska förändringar har påverkat arbetskraften och den kunskapsbaserade ekonomin kräver 

informationsbaserat arbete. Det faktum att "baby boomer-generationen" når allt närmare 

pensionsåldern gör att företag blir allt mer beroende av att ersätta dessa och finner det svårt att 

attrahera yngre, duktiga anställda (Adams, 2007).  

 

Intresset för Talent Management växer lavinartat. Det visar sig inte minst i det antal artiklar (Iles et 

al, 2010) och böcker som publicerats under 2000-talet. Morgan och Jay (2011) hävdar att 

talangfokuseringen har mattats av under krisen. De uppmanar nu företag att åter ta upp talangarbetet 

för att attrahera talangerna när ekonomin ger nya möjligheter till att byta arbetsplats. 

 

"With a little more confidence in the economy, they may now be eager to find opportunities in which 

their talents are valued and where they feel they can make greater impact. Or they might just be 
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ready for a change. Whatever the motivator, the result will be a headhunters’ paradise." 

 (Morgan & Jay, 2011:33) 

 

Mats Tystrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm (IFL.se, 2011) jämför statusen hos 

svenska företags talanger med idrottsutövares. Han menar att synen har förändrats i hur enskilda 

individer kan avgöra verksamhetens framgång. Vidare tror Tystrup att metoderna för att arbeta med 

Talent Management kommer att utvecklas och att talanghanteringens status kommer att öka om 

positiva effekter kan kopplas till ett välfungerande Talent Management-system. Med tanke på det 

genomslag begreppet fått på senaste tiden, med ett ökat antal böcker och artiklar i bokhyllorna, kan 

läsaren lätt få uppfattningen att Talent Management är ett väletablerat och utforskat ämne. Lewis 

och Heckman (2006) förvånas dock över att begreppet fortfarande saknar enhetliga definitioner och 

forskningsunderlag grundade på praktiska fall. 

 

Forskare har länge ifrågasatt huruvida Talent Management är ett nytt ämne eller om det bara 

paketerats om i ett nytt utseende. Iles et al (2010) har undersökt detta och menar att "TM is not 

simply considered as ‘old wine in new bottles’; it is neither completely new nor merely a 

repackaging of traditional HR practices" (Iles et al, 2010:187). Andra ställer sig frågan om Talent 

Management är ett sätt för HR-funktionen att legitimera sitt yrke. Swanson (2001 i Iles et al, 2010) 

hävdar att Human Resources (HR) länge anklagats för att gå på "trender" istället för att lita på 

etablerad teori. Iles et al (2010) förklarar att Talent Management tillför en mer uppdelad syn på de 

anställda till skillnad från traditionell HR som fokuserar på en jämlikhetsideologi.  

 

Resor är vanligtvis inte så komplicerade, troligtvis nås destinationen och de flesta resenärer blir 

nöjda. Resan utvärderas oftast subjektivt. "Maten var bra, vi träffade några trevliga bordsgrannar 

och vi blev bara femton minuter försenade". Svårare blir det däremot när någon tar fram 

miniräknaren och frågar hur bra resan var i ekonomiska termer. Är alla passagerare säkra på att 

resans fördelar översteg dess restid, ansträngning och kostnader? 

1.2 Problemdiskussion 

Företag sägs sträva efter lönsamhet, men vad tillför Talent Management i företagets ekonomi? I en 

studie gjord av Clarke och Winkler (2006, I Iles et al, 2010) svarade över 90 procent av 

respondenterna att de trodde att Talent Management har en positiv effekt på företagets slutresultat. 

McDonnell (2011), som studerat ämnet, efterlyser ökad forskning för att reducera avståndet mellan 

praktik och teori inom ämnet. Han konstaterar att forskningsunderlag saknas för att bevisa värdet av 
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Talent Management-insatser och hur dessa kan mätas.   

 

For TM to be a standalone strategic activity then being able to 

demonstrate the value to the bottom line is 

crucial (McDonnell, 2011:173). 

 

HR har sedan tidigare problem med att mäta dess olika processer (McDonnell, 2011) och upplevs 

ha lägre status än andra ekonomiska områden (Ifl.se 2011;Stone, 2008). Dessa svårigheter menar 

Adams (2007) beror på de traditionella bokföringsprinciperna som bortser från mänskliga tillgångar 

i boksluten. Johansson och Johrén (2011) förklarar att det under flera decennier funnits en önskan 

att påvisa och undersöka de ekonomiska effekter som personalinvesteringar kan ge. De menar 

vidare att vi, genom att inte sätta ekonomiska priser på våra mänskliga resurser, riskerar att missa 

dess tillgångar och endast uppmärksamma kostnaderna (Johansson & Johrén, 2011). 

 

Forskningen inom Talent Management är begränsad i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Om 

företag kunde redovisa den ekonomiska vinsten med Talent Management, tror jag att det skulle ge 

en ökad förståelse för HR-avdelningens bidrag till företags lönsamhet. Maria Yapp (2009) har 

genom omfattande studier i Storbritannien visat på att få brittiska företag mäter ekonomiska effekter 

av Talent Management. Jag har däremot inte hittat några svenska undersökningar som visar om 

Talent Management är lönsamt eller hur svenska företag mäter de ekonomiska effekterna av dess 

arbete mot talanger. 

 

"very little has been made of how organizations can measure 

 the success of their TM systems" (McDonnell, 2011:173). 

 

Talent Management är uppenbarligen ett vetenskapligt outforskat ämne och håller på att bli ett nytt 

paradigm bland organisationskonsulter. Det är därför av vetenskapligt intresse att forska vidare 

inom området. I och med avsaknaden av studier som avgör innebörden av begreppets underliggande 

lönsamhet bör det forskas på hur företag mäter Talent Management och dess ekonomiska effekter. 

För att legitimera användningen av Talent Management i organisationer bör det leda till lönsamhet. 

Om svenska företag visar sig kunna mäta de ekonomiska effekterna av Talent Management och 

bevisa att det tillför mer till slutresultatet än det kostar, tror jag att det kommer att ge begreppet 

större acceptans. Inte bara för Talent Management i Sverige utan för HR i stort. En sådan 

undersökning är relevant för svenska företag som investerar eller planerar att investera stora 
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resurser i olika TM-program och system, utlovade av olika konsulter. De företag som använder 

Talent Management bör förutsätta att det är lönsamt, men mäter företagen vilka ekonomiska 

effekter Talent Management ger? Finns det ett behov och kunskap för sådana mätningar? Försöker 

företag översätta talanginsatsernas effekter till det språk som högsta ledningen talar och förstår, 

ekonomi? 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå uppsatsens syfte ställs följande frågeställningar som kommer att behandlas var för sig 

i de olika kapitlen. 

 I hur stor utsträckning mäter Sveriges hundra största företag de ekonomiska effekterna 

av Talent Management?  

 Varför mäts de ekonomiska effekterna av Talent Management? Och om de inte mäts, 

vad är det som gör att företag inte mäter dem eller skulle vilja mäta dem? 

 Om företagen mäter de ekonomiska effekterna av Talent Management, hur mäter de 

kostnaderna och förtjänsterna? 

 Vad visar mätningarna? Kopplar företagen resultaten till lönsamhet? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga i vilken utsträckning svenska företag följer upp de 

ekonomiska effekterna av Talent Management, hur och varför det görs eller inte görs. Syftet är även 

att, om de ekonomiska effekterna följs upp, undersöka om företagen kopplar dessa effekter till 

lönsamhet. 

1.5 Avgränsningar 

Rapporten inriktar sig på Talent Management och kommer inte att behandla mätning av HR-

processer i stort. Det är viktigt att poängtera att Talent Management uppfattas olika och att det inte 

är begreppet Talent Management som undersöks utan dess användning. Användandet har, med 

grund i olika teoretikers syn på begreppet, plockats ihop till att omfatta rekrytering, utveckling och 

behållande av talanger. 
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2. METOD 

Följande kapitel förklarar hur resultatet samlats in och hjälper läsaren att ställa 

sig kritisk till eventuella metoder. Här presenteras och motiveras för val av ansats och literatur. 

Här beskrivs även enkätutformning, urvalskriterier och metodkritik. Avslutningsvis behandlas 

en bortfallsanalys. 

 

2.1 Forskningsansats 

En forskningsansats ska vägleda forskningen genom teorier och det kan vara vanskligt att förstå hur 

forskningen och teorin hänger samman. Bryman och Bell (2005) beskriver olika ansatser som 

forskaren kan välja mellan; induktion, deduktion och abduktion. I detta fall har den sistnämnda valts 

då abduktion lämpar sig bäst för uppsatsens syfte. I boken Tolkning och reflektion, förklarar 

Alvesson och Sköldblad (2008) ansatsernas för- och nackdelar. Induktiv ansats, som har sin 

utgångspunkt i empiri, visar sin svaghet då den missar underliggande struktur, eftersom den endast 

fokuserar på ett yttre samband. En deduktiv ansats utgår från teori och anses vara mindre riskfylld 

än den induktiva (Alvesson, 2008), och skulle möjligtvis passa uppsatsen i vilken empirin angrips 

av tidigare teori. Eftersom tidigare studier gjorts inom området skulle en möjlighet ha varit att 

endast testa om dessa studiers resultat även stämmer på svenska företag. Alvesson (2008) menar 

dock att en deduktiv ansats inte förklarar och eftersom uppsatsens syfte delvis är förklarande, anser 

jag inte heller att en deduktiv ansats är lämplig.  

 

För att kombinera det bästa av de beskrivna ansatserna har jag valt en abduktiv ansats. Vid 

abduktion varvas, enligt Alvesson (2008), empiri med teori och innehåller drag från båda 

ansatserna. Abduktion tillför dock nya moment och bör inte klassas som en ren mix. Abduktion 

utgår, precis som induktiv ansats från empiri men tillåter föreställningar av teoretisk art (Alvesson, 

2008), något som gjorts i denna uppsats. Teoretiska föreställningar har genererats för att sedan 

testas mot empirin genom en enkätundersökning. Detta varvades sedan med teori för att igen testas 

mot empiri i form av intervjuer, för att återigen koppla detta till ny empiri. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) ger ett abduktivt angreppssätt stora möjligheter till att förklara dolda mönster, 

något som jag anser är viktigt för att skapa den förståelse som uppsatsen syftar till. Valet av en 

abduktiv ansats faller sig, med nämnda argument, naturligt och kommer att föra med sig 

konsekvenser för uppsatsen. Exempelvis är uppsatsens enkät- och intervjufrågor grundade i tidigare 

teori. Detta kan möjligtvis ha begränsat möjligheten till nya insikter som är av stort värde då Talent 
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management är ett område i behov av att utforskas. Mina föreställningar innan empirin samlats in, i 

form av teori och tidigare undersökningar, kan ha påverkat utformningen av ställda frågor, något 

som kan ha hindrat intressanta empiriska upptäckter från att träda fram. Vid val av den deduktiva 

ansatsen skulle utfallet ha blivit annorlunda. Analysen skulle troligtvis ha stannat vid slutsatser om 

att svenska företag bekräftar eller dementerar teorin. En deduktiv ansats skulle inte gett samma 

möjlighet till en djupare analys, eftersom möjligheten att generera ny teori efter att empirin är 

insamlad försvinner. Med en abduktiv ansats finns däremot möjligheten kvar, något som ger 

uppsatsen ytterligare en dimension. 

2.2 Forskningsstrategi 

Som namnet avslöjar bygger kvantitativ forskning på att insamlad data kvantifieras i siffror. 

Kvantitativ forskning har sin grund i naturvetenskapen och ser verkligheten som objektiv (Bryman 

och Bell, 2005). Den kvalitativa forskningen bygger istället på ord och ser verkligheten som social 

konstruerad (Bryman och Bell, 2005). Om undersökningens ändamål endast vore att kartlägga i 

vilken utsträckning svenska företag följer upp de ekonomiska effekterna av Talent Management, 

skulle en kvantitativ metod förefalla som ett enkelt val då den bygger på siffror. I detta fall syftar 

undersökningen även till att få kunskap om hur och varför effekterna mäts eller inte mäts, något 

som kräver en djupare förståelse av respondenterna. För att skapa denna förståelse passar en 

kvalitativ metod och eftersom syftet ska utgöra grunden för valet av forskningsstrategi lämpar det 

sig följaktligen bäst att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Att kombinera olika metoder 

kallas för triangulering. Triangulering kan användas för att styrka ett resultat med en annan metod 

(Bryman och Bell, 2005). Eliasson (2010) menar även att man genom triangulering kan undersöka 

problem ur olika vinklar och därmed göra bilden mer fullständig än vid endast en vald metod. En 

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder är ofta fördelaktig vid omfattande 

undersökningar och det är aldrig fel att kombinera dessa så länge resurserna tillåter (Eliasson, 

2010).  

 

Med hänvisning till ovan förda argument i allmänhet och Eliassons (2010) argument i synnerhet har 

en trianguleringsmetod valts. Triangulering är en metod som McDonnell (2011) anser passar studier 

inom Talent Management. Begreppet är nytt och han menar därför att forskare bör använda flera 

olika metoder istället för att endast förlita sig på antingen kvantitativa eller kvalitativa (McDonnell, 

2011). Vid tillämpning av triangulering kan undersökaren inleda undersökningen kvalitativt och 

skapa en uppfattning inom området för att sedan genomföra den kvantitativa undersökningen. Ett 

andra alternativ är att inleda kvantitativt för att sedan följa upp intressanta resultat med intervjuer 
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(Eliasson, 2010). Valet av ett abduktivt angreppssätt, med en teoretisk grund innan 

empiriinsamlingen, innebar som jag förklarade i tidigare kapitel, att möjligheter till nya insikter kan 

ha begränsats. Med detta i åtanke kan mitt val av en inledande enkät ha stängt möjligheter för nya 

infallsvinklar och upptäckter. Trots detta har jag, eftersom det redan finns studier inom ämnet, och 

jag anser att det är viktigare att följa upp intressanta fynd med intervjuer än att endast skapa en 

uppfattning om ämnet, valt det andra alternativet och inlett undersökningen med en 

enkätundersökning. 

2.3 Undersökningsdesign 

En uppsats undersökningsdesign utgör ett ramverk för hur empirin skall genereras i förhållande till 

uppsatsens frågeställningar (Bryman och Bell, 2005). Uppsatsen har designen av en 

surveyundersökning. I en sådan genereras information till största del från strukturerade intervjuer 

och enkäter. Dessa samlas in från fler än ett fall (Bryman och Bell, 2005), något som stämmer väl in 

på denna uppsats. Studiens kvantitativa metod utgörs av en enkätundersökning. 

Enkätundersökningens syfte är i första hand att svara på i vilken utsträckning Sveriges hundra 

största företag mäter de ekonomiska effekterna av Talent Management, om de vill göra det, varför 

de gör det eller inte och hur de går tillväga vid mätningarna. Valet av en enkätundersökning föll 

naturligt då jag anser att det är det bästa sättet att svara på mina frågeställningar. 

Enkätundersökningen utgör grunden till uppsatsen och förväntades ge intressanta svar, värda att 

följa upp. För att få en djupare förståelse för varför och hur företag mäter eller inte mäter de 

ekonomiska effekterna, har även intervjuer genomförts. Jag valde ut fyra respondenter som 

förväntades bidra till en djupare förståelse för frågeställningarna. Oturligt nog ställdes två av dem 

in. Orsaker till detta, samt vilka konsekvenser detta fått diskuteras i uppsatsens bortfallsanalys. 

Intervjuerna syftar till att följa upp enkätresultaten med mer kvalitativa och utförligare 

beskrivningar om hur företagen resonerar kring mätningarna.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Primär- och Sekundärdata 

Insamlat material kan inhämtas på två sätt. Dels genom ny information, en så kallad 

primärdatainsamling eller genom data som redan finns, sekundärdataundersökning. Bryman och 

Bell (2005) menar att undersökaren, innan primärdatainsamlingen börjar, skall använda sig av data 

som redan finns. Primärdata kan däremot vara aktuellt då de nya uppgifterna kan skräddarsys till 

den nya aktuella frågeställningen (Bryman och Bell, 2005). Eftersom Talent Management är ett 

aktuellt ämne, och forskningen är begränsad i hur företagen mäter dess insatser, har jag valt att 
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samla in primärdata i form av intervjuer och enkäter.  

 

2.4.2 Kvantitativ enkät 

Enligt Dahmström (2011) ska tre viktiga frågor ligga som grund innan en undersökning genomförs: 

Vilka och vad som skall undersökas samt hur den valda undersökningen skall gå till. För att 

pedagogiskt besvara dessa frågor följer en utförligare beskrivning med dessa tre frågor som grund. 

Utifrån undersökningens syfte bör frågeställningarnas variabler definieras så tydligt som möjligt för 

att öka validiteten (Dahmström, 2011). Den kvantitativa undersökningens syfte är att ta reda på i 

vilken utsträckning svenska företag mäter vinsterna och kostnaderna av Talent Management och 

vad dessa resultat visar. Frågor som hur, varför de mäter eller inte mäter, tas upp i den kvalitativa 

undersökningen som kommer att redovisas under avsnittet med antydande namn. 

 

För att avgöra vilka som skall undersökas bör undersökningens population, ”en mängd av element 

som vi vill studera egenskaper och attityder för” (Dahmström (2011:67), bestämmas. Populationen 

kan vara människor och företag men måste även innehålla ett geografiskt område och en tidsperiod 

(Dahmström, 2011). Undersökningens population är i detta fall Sveriges hundra största företag, 

utifrån CMPartners (Largestcompanies.com) lista på Sveriges största arbetsgivare. Vid en 

undersöknings planering bör även ställning tas till om en total- eller en urvalsundersökning skall 

tillämpas och vilken urvalsmetod som skall användas (Dahmström, 2011). I detta fall valdes en 

totalundersökning, alla företag i populationsgruppen kontaktades för den kvantitativa 

undersökningen. En totalundersökning valdes för att maximera antal svar och öka möjligheten till 

generalisering inom populationen. Generalisering låg även till grund för begränsningen av 

populationen. Eftersom undersökningen kartlägger Sveriges hundra största företag är möjligheten 

till ett generaliserande resultat stort. Urvalsgruppen skulle även kunna begränsas på andra sätt, 

exempelvis till en viss bransch. Mitt val underlättar dock undersökningen då jag antar att fler av de 

hundra största svenska företagen har en mer utvecklad HR-funktion och till större utsträckning 

arbetar med Talent Management än de största företagen inom en viss bransch. Eftersom några av de 

100 största företagen är holdingbolag och består av mindre dotterbolag, som är svåra att identifiera, 

plockades dessa bort och ersattes av de företag som ligger närmast 100-platsen. Då antalet utbytta 

företag var litet och ersättningsföretagen likvärdiga, och möjligtvis i en annan sammanställning 

skulle placera sig på motsvarande lista, anser jag inte att detta medför några större konsekvenser. 

 

Enkät- och intervjudeltagare har utgjorts av högt uppsatta personer i HR-avdelningar då dessa är de 
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jag anser besitta mest kunskap och ansvar för mätningar i förhållande till Talent Management. I 

enkätens information uppmanas mottagaren att vidarebefordra enkäten till den person som anses 

mest kunnig inom området. Jag valde att inte intervjua anställda på företaget ur ett underperspektiv 

eller på operativ nivå då en sådan undersökning inte besvarar uppsatsens frågeställningar. För att få 

en djupare förståelse för företagsledningarnas förhållande till mätning skulle dessa kunna ha 

intervjuats, något som övervägdes men valdes bort då det inte ansågs tillräckligt relevant i 

förhållande till syftet.  

Ju fler som svarar på enkäten desto mer rättvist blir resultatet. Det är därför viktigt att gå tillväga på 

ett sätt som genererar så många svar som möjligt, givet undersökningens resurser (Eliasson, 2010). 

För att maximera svarsfrekvensen har olika åtgärder vidtagits. Enkäten introduceras med ett 

missivbrev. Ett missivbrev är en introducerande text till ett frågeformulär vars uppgift är att fånga 

mottagarens intresse och få denne att inse värdet i att svara på enkäten (Trost & Hultåker, 2007). 

Undersökningens missivbrev innehåller information om undersökningens syfte, kontaktuppgifter, 

och konfidentialitet, helt enligt författarens rekommendationer. Även enkätens utseende har tagits i 

beaktande. Trost och Hultåker (2007) menar att det är viktigt att se till att frågeformuläret är 

estetiskt tilltalande och att frågorna är väl formulerade med rimliga svarsalternativ. 

 

Frågeformulär med flera påståendesatser av liknande svarsalternativ kan lätt få den svarande att bli 

uttråkad och svara på måfå (Trost & Hultåker, 2007). Trots detta har jag, för att underlätta 

datainsamlingen och undvika missförstånd, valt att förse enkätens första del med en liknande 

uppbyggnad av frågor och svarsalternativ där den tillfrågade väljer mellan alternativen: ”Stämmer 

helt”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer delvis” och ”Stämmer inte alls”. För att inte trötta ut 

respondenten har enkätens sista del fått en varierande utformning. De exempel Trost och Hultåker 

(2007) beskriver ovan hänvisar till betydligt längre frågeformulär än i detta undersökningsfall och 

risken för att respondenterna svarar slumpartat ansåg jag var liten. För att få den svarande att 

reflektera och ledas in i rätt tankebanor, inleddes varje block med en fråga om vad företaget gör, 

exempelvis ”Vilka processer och aktiviteter utför ni för att rekrytera talanger externt?”, följt av ett 

antal alternativ. Jag anser att frågorna med alternativ hjälper den tillfrågade att fundera kring vilka 

aktiviteter som utförs. På det sättet skapar den vägledande frågan ett underlag för kommande fråga 

som avser mätning av dessa aktiviteter och processer. De vägledande frågorna har gjort enkäten 

längre, vilket kan ifrågasättas, men valdes då jag anser att frågorna ökar svarsfrekvensen i de 

kommande frågorna. Enligt Ejlertsson (2005) bör enkätens tidsåtgång inte överstiga 30 minuter. Jag 

uppskattar att enkäten tar cirka 10 minuter och längden bör därmed inte vara något problem. Trots 

detta ville jag säkerställa hög svarsfrekvens på enkätens, för uppsatsens syfte, viktigaste frågor och 
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valde därför att placera dessa frågor först, något som fungerat då dessa frågor är de som fått flest 

svar.  

 

Det finns teoretiker som menar att svarsalternativ av typen "vet ej" bör undvikas då de ofta blir ett 

vanligt svar (Trost & Hultåker, 2007). De tillfrågade i denna undersökning förväntas veta svaren på 

frågorna, varför svarsalternativ av typen ”vet ej” har uteslutits. Trost och Hultåker (2007) belyser 

även vikten av att frågeformulären genomsyras av ett vardagligt språk utan krångliga ord. Detta har 

gjorts i största möjliga mån. Problemet att ordet ”talang” kan ha olika innebörd, och därmed 

uppfattas olika av respondenterna, löstes genom en inledande definition, ”de medarbetare som idag 

är viktiga för ert företag eller på längre sikt har potential att bli det” (CIPD, 2009 i Iles et al, 2010), 

som sedan återkom under enkäten.  

 

Vidare belyser Trost och Hultåker (2007) vikten av att endast ställa en fråga i varje frågeställning, 

undvika negationer och långa frågeformuleringar, använda ett konsekvent språkbruk samt att 

undvika värdeladdade ord och känsliga frågor. Samtliga rekommendationer har tagits i beaktande 

vid sammanställandet av enkäten. Hänsyn har även tagits till författarens rekommendationer 

gällande frågornas ordningsföljd. Enkätens frågor följs av en naturlig ordning, bortsett från de tre 

viktigaste frågorna som placerats först. Vidare har nya ämnen understrukits för att den svarande inte 

ska tolka frågorna felaktigt. 

 

Eftersom enkäter används i samband med kvantitativa studier, och dessa bör bygga på jämförelse, 

är hög standardisering något som föredras vid de flesta enkätundersökningar (Trost & Hultåker, 

2007). För att hålla standardiseringen hög, och därav underlätta resultatens jämförelse, har jag följt 

anvisningarna om att sända ut samma typ av formulär till samtliga respondenter samtidigt. 

 

Strukturering har enligt Trost och Hultåker (2007) två betydelser. Dels kan det innebära att var 

enkätfråga för sig är strukturerad med fasta svarsalternativ eller ostrukturerad med möjlighet för 

respondenten att själv få ange svar. I denna betydelse av termen har jag valt en strukturerad enkät 

med fasta svarsalternativ för att hålla standardiseringen hög och, som tidigare nämnt, göra 

undersökningen så jämförbar som möjligt. Öppna svarsalternativ och följdfrågor kan dessutom 

försvåra analysen av enkätresultaten. Öppna frågor kan även göra att personer som anser sig skriva 

dåligt eller är osäkra på sina ståndpunkter låter bli att svara. Trost och Hultåker (2007) förespråkar 

dock en öppen fråga i slutet av frågeformuläret för att låta de svarande få avreagera sig eller komma 

med intressanta synpunkter. Enkäten är därför försedd med en öppen fråga i slutet av varje 
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enkätblock för att ge deltagaren möjlighet att förklara hur de mäter Talent Management och med 

vilka mått. Dessa frågor kvantifierades inte utan ses som extra information av de tillfrågade. De 

öppna frågorna gav få och korta svar. Jag anser dock att de få svar som gavs tillförde givande 

information även om jag i vissa fall skulle haft stor nytta av en utförligare beskrivning. Den andra 

betydelsen av strukturering är när enkäten har en struktur. I denna bemärkelse anser jag att enkätens 

struktur är hög eftersom frågorna bygger på varandra på ett logiskt sätt. 

 

Sammanfattningsvis har enkäten en hög standardiseringsgrad och en hög struktureringsgrad (enligt 

den andra betydelsen), något som Trost och Hultåker (2007) hävdar är det vanligaste metodvalet vid 

kvantitativa undersökningar. 

 

Enkätundersökningen genomfördes med 3S Survey Tool, ett internetbaserat enkätverktyg. Evans och 

Mathur (2005) konstaterar att internetundersökningar, förutsatt att de genomförs på rätt sätt, är att 

föredra framför de gamla metoderna för enkätundersökningar. Enkätundersökningar kan nuförtiden 

utföras snabbt via internet, något som gör undersökningarna billigare och mer effektiva och tillåter 

undersökaren att snabbt samla in materialet för analys (Evans & Mathur, 2005). Wang och Doong 

(2007) förklarar att internetundersökningar ger fördelar som global räckvidd, bekvämlighet för både 

respondenten och undersökaren och goda möjligheter till uppföljning. Dahmström (2011) påpekar 

dock att webbenkäter ofta ger ett högre bortfall på grund av tekniska problem och att vissa 

respondenter av olika anledningar drar sig för att svara i elektronisk form. Det tekniska problemet 

har jag försökt undvika genom att testa programvaran noga och förse de svarande med nödvändig 

information. Jag ansåg inte att de tillfrågade, med den tekniska vana de borde ha i sina arbeten, har 

problem att svara i elektronisk form.  

 

Wang och Doong (2007) menar att det kan uppstå validitetsproblem när en enkätdeltagare 

missförstått innebörden av en fråga, något som kan leda till att personen svarar annat än vad som 

efterfrågas (Wang & Doong, 2007). De menar därför att materialet bör ifrågasättas om 

internetundersökningarna inte utförs och designas noggrant. Problem uppstår i och med att 

författaren inte vet huruvida respondenten uppfattat frågan rätt eller fel. Evans och Mathur (2005) 

beskriver vidare några problem som kan uppstå vid internetundersökningar. De kan uppfattas som 

opersonliga, ge en låg svarsrespons eller rent av uppfattas som skräpmail. Trots de nackdelar som 

Dahmström (2011) och Evans och Mathur (2005) tar upp har dessa övervägts av de fördelar som 

webbenkäter medför. Framförallt låg kostnads-, flexibilitets- och uppföljningsfördelarna till grund 

för mitt val av webbenkät. Enkäterna skickades ut till de e-postadresser som representerar de 
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utvalda företagens HR-avdelningar. Med facit i hand har internetverktyget fungerat problemfritt, jag 

har inte märkt några av ovan nämnda problem och det var enkelt att sammanställa resultaten.    

2.4.3 Kvalitativ intervju 

Ryen (2004) förklarar i sin bok, Kvalitativ Intervju, att kvalitativ metod är mycket mer än bara 

motsatsen till kvantitativ. Kvalitativ forskning utnyttjar flera metoder och tolkar ämnet på ett 

naturalistiskt sätt (Ryen, 2004). Enligt Jacobsen (2002) kan kvalitativ data genereras på tre sätt; 

genom en individuell intervju, gruppintervju eller genom en dokumentundersökning. Han nämner 

vidare att en individuell intervju lämpar sig bäst när antalet enheter som skall undersökas är få, 

något som, enligt min uppfattning, stämmer in väl i denna undersökning och därför har valts. Vidare 

bör hänsyn tas till var intervjun ska ta plats. Jacobsen (2002) menar att besöksintervjuer, med dess 

närhet och möjlighet för intervjuaren att ta in fler intryck samt en större ärlighet hos den 

intervjuade, är att föredra eftersom de medför en högre tillförlitlighet än telefonintervjuer. 

Telefonintervjuer har fördelen att de är mer kostnads- och tidseffektiva men bör, enligt Jacobsen 

(2002), endast väljas när resursbrist kräver detta. Då jag befunnit mig i resursbrist i form av tid har 

jag inte haft möjlighet att besöka de intervjuade personligen, varför telefonintervjuer har 

genomförts. Även om jag gärna hade träffat respondenterna personligen så är min uppfattning att de 

intervjuade varit ärliga och villiga att dela med sig av relevant information. 

 

Jacobsen (2002) rekommenderar undersökaren att utforma en intervjuhandledning för att säkerställa 

att frågeställningarnas viktiga ämnen berörs. Inspiration till min intervjuhandledning kommer från 

Maria Yapps (2009) liknande studie men den har inte kopierats då frågorna har anpassats till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Eftersom uppsatsen är skriven ur en abduktiv ansats har 

frågorna även utformats utifrån enkätens totala och respondentens individuella svar i enkäten. Även 

om forskare är överens om att en intervjuhandledning behövs är dess struktur väldiskuterad. Ryens 

(2004) menar att struktureringsgraden beror på undersökningens forskningsfrågor, urvalskriterier 

och fokus. En allt för begränsad struktur kan förblinda forskaren, medan en för öppen kan göra att 

viktiga teman inte tas upp och därmed inte blir jämförbara (Ryen, 2004). Enligt Jacobsen (2002) 

behöver inte undersökaren se intervjun som strukturerad eller öppen. Istället bör den ses som 

placerad på ett kontinuum. Förstrukturering hjälper intervjuaren att hålla sig till några förbestämda 

teman, men detta i sig innebär inte att intervjun sluts. Intervjun bör heller inte vara för sluten, den 

kan då ersättas med en enkät. Den bör inte heller vara för öppen. I undersökningen var intervjuerna 

till en viss del förstrukturerade för att beröra uppsatsens viktigaste teman men under intervjun 

fokuserade jag på att ställa intressanta följdfrågor relaterade till intervjuhandledningen.  
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Enkäten visade att svenska företag vill mäta förtjänsterna i större grad än kostnaderna, men ironiskt 

nog mäter kostnaderna i större grad än förtjänsterna. Jag valde därför att intervjua Elin (Ett fiktivt 

namn, se metodkapitlet) vars företag stämmer in på enkätresultaten i stort. Jag ville även svara på 

forskningsfrågan hur Sveriges största företag mäter de ekonomiska effekterna. Då dessa företag var 

betydligt färre än jag från början trott, var det svårt att få tag i respondenter. Trots vänligt 

bemötande, och efter två inställda intervjuer, var det endast Stina och Elin som valde att ställa upp 

på intervju. Intervjuerna har olika fokus och jag har därför tagit hjälp av två olika 

intervjuhandledningar. De frågor som format intervjuerna finns att tillgå i bilaga två och tre. Det 

faktum att intervjuurvalet har sin utgångspunkt i enkätresultaten gjorde att jag valde att berätta för 

de intervjuade varför de valts ut och vad intervjuns avsikt var. Detta går i linje med vad Jacobsen 

(2002) kallar för informerat samtycke, det vill säga att den intervjuade har rätt att få veta vad 

informationen skall användas till. Att de intervjuade var medvetna om avsikten kan möjligtvis ha 

påverkat intervjuresultatet genom att respondenterna under intervjun kan ha förstärkt eller förskönat 

enkätresultatet. Detta har jag försökt att motarbeta genom att säkerställa anonymitet. Anonymitet 

var även något respondenterna krävde, varför inga företagsnamn anges i rapporten.  

 

2.5 Hur resultaten analyserades 

2.5.1 Enkät 

Enkäten består till största del av slutna, men även av öppna frågor. De slutna frågorna har 

sammanställts i diagram och tabeller för att sedan jämföras och analyseras. Enkätverktyget gjorde 

det enkelt att analysera resultaten och det var lätt att se samband och svarsmönster. Då frågorna till 

största del består av kvalitativa frågor har dessa kvantifierats, exempelvis ”Stämmer mycket bra” 

har tilldelats värde 4 och ”Stämmer inte alls” har tilldelats värde 1. Ejlertsson (2005) förklarar att de 

öppna frågorna bör analyseras på ett annorlunda sätt än de slutna. Han menar vidare att 

undersökaren bör vara försiktig vid analys av dessa öppna frågor då de oftast besvaras av en liten 

del av de tillfrågade. De öppna frågorna skall ses som tilläggsinformation och bör inte likställas 

med de fasta svarsalternativen (Ejlertsson, 2005). I uppsatsen har de öppna frågorna delats in i olika 

kategorier beroende på svar för att sedan analyseras som tilläggsinformation, i linje med Ejlertssons 

(2005) rekommendationer. Eftersom hela den valda totalpopulationen, de hundra största företagen i 

Sverige, ingår i undersökningen finns inget behov av ett statistiskt signifikanstest. 
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2.5.2 Intervjuer 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns inga tydliga regler för hur kvalitativa data skall analyseras. 

Problemet kan ofta vara att en stor mängd data samlas in som blir svår att behandla och sålla ut 

(Bryman och Bell, 2005). Efter intervjuerna kategoriseras data in i empirin utifrån uppsatsens olika 

frågeställningar. Efter denna kategorisering analyserades empirin mot teorin och enkätresultaten.   

 

2.6 Kvalitetsdiskussion  

2.6.1 Förförståelse 

Även om jag i grund och botten anser mig vara neutral i frågan om Talent Managements lönsamhet, 

bör det medges att uppsatsen är skriven med en kritisk ton för att ifrågasätta det nya paradigmet. 

Möjligtvis har jag, under teoriinsamlingen, påverkats av att den forskning som behandlar Talent 

Management till stor del är kritisk eller skeptisk till delar av ämnet. Bryman och Bell (2005) 

konstaterar att forskaren, under undersökningens gång, kan påverkas och bland annat skapa känslor 

för inblandade människor, exempelvis de som intervjuas och att detta kan påverka resultatet. Jag har 

under undersökningsprocessen haft detta i åtanke och genomgående försökt att hålla en objektiv 

ståndpunkt. 

2.6.2 Teoriinsamling 

Eftersom Talent Management är ett nytt ämne har ny och uppdaterad litteratur ständigt eftersträvats. 

Äldre litteratur har i huvudsak använts som originalkälla när den refererats till i ny litteratur. Den 

största delen av litteraturen har hämtats från databaser på internet. Artiklar från internet har 

tillgodosett mig med betydligt nyare litteratur än vad böcker har gjort. Litteraturen består till största 

del av granskade artiklar (Peer Preview). En icke-vetenskaplig artikel (IFT) har använts 

inledningsvis för att väcka frågor och skapa intresse. 

2.6.3 Teoretisk referensram 

Den referensram som använts vid framställandet av enkätfrågorna har i första hand varit etablerad 

litteratur inom Talent Management. Davis (2007) definition "the recruitment, development and 

retention of individuals who consistently deliver superior performance” (Davis, 2007:1) är en 

definition som, enligt min uppfattning, är den som sammanfattar den allmänna bilden av Talent 

Management. Det finns teoretiker som menar att Talent Management innefattar att attrahera de 

anställda, fokusera på och identifiera de positioner som dessa förväntas utvecklas till. Jag har utifrån 

Davis (2007) definition valt att dela upp begreppet till att omfatta rekrytering, utveckling och 

behållande av talanger. I enkäten har “talang” definierats som ”those individuals who can make a 
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difference to organizational performance, either through their immediate contribution or in the 

longer term by demonstrating the highest levels of potential” (CIPD, 2009:2 i Iles et al, 2010). 

Uppdelningen har legat som grund för enkätundersökningen och har sedan undersökts ur ett 

personalekonomiskt förhållningssätt med inspiration från Johansson och Johrén (2011).  

 

2.6.4 Bortfallsanalys 

Ejlertsson (2005) menar att hänsyn bör tas till enkätundersökningens bortfall och att undersökaren 

kan öka möjligheterna till uppsatsens generalisering genom att eftersträva hög svarsfrekvens. Totalt 

har 55 av de 100 tillfrågade företagen svarat på enkäten i någon mån. Av dessa har 40 svarat på 

samtliga frågor med svarsalternativ.  

 

Uppsatsens externa bortfall, de personer i urvalsgruppen som inte svarat på enkäten (Ejlertsson, 

2005), är 45 procent, vilket jag är nöjd med. Ejlertsson (2005) menar att det externa bortfallet kan 

minskas genom påminnelser. Jag har skickat ut påminnelser två gånger med sju, respektive åtta 

dagars mellanrum, något som gett stora resultat, speciellt den första påminnelsen. Vidare har några 

av personerna som representerat företaget i min ursprungliga mottagarlista, ersatts av andra 

personer inom samma företag. De har ersatts då personerna slutat på företaget, HR-avdelningen 

eller haft en frånvaroagent på sin e-post som meddelat mig om att personen är frånvarande en längre 

tid. Den största orsaken till det externa bortfallet, grundat på flera respondenter som påpekat detta 

via mail, är att svar uteblivit då långt ifrån alla företag arbetar med talanger. Av de som arbetar med 

Talent Management och inte mäter dess effekter, tror jag att en större del väljer att inte svara än de 

som faktiskt mäter, vilket bör tas hänsyn till när läsaren tar del av resultatet.  

 

Uppsatsens interna bortfall, som utgörs av de som svarat på enkäten men av någon anledning inte 

svarat på alla frågor (Ejlertsson, 2005), är 27 procent. Ejlertsson (2005) menar att det interna 

bortfallet kan reduceras genom en god frågekonstruktion. En hög kvalitet på frågorna har 

eftersträvats och kontrollerats med en pilotundersökning som Annika Eliasson (2010) belyser vikten 

av. Hon menar att förberedelsen av frågeformuläret, eftersom det inte går att komplettera i 

efterhand, är otroligt viktig och uppmanar därför undersökaren till att göra en pilotundersökning för 

att öka undersökningens precision. Detta bör göras genom att låta några som skulle kunna ingå i 

urvalsgruppen, men inte gör det, få svara på frågorna. En sådan pilotundersökning kan hjälpa 

undersökaren att utveckla enkäten och reducera dess brister. De som genomgår pilotundersökningen 

bör uppmuntras till att komma med förbättringsförslag och synpunkter (Eliasson, 2010). Även 

Dahmström (2011) belyser vikten av att testa enkäter och poängterar att webbenkäter är än mer 
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viktiga att kontrollera med dess olika layouter och tekniska utrustning. Pilotundersökningen bestod 

av ett stort företags HR-chef och två HR-konsulter. Pilotundersökningen gav stor hjälp och 

undanröjde troligtvis många hinder. Jag anser att det interna bortfallet kunde varit lägre och jag tror 

att enkätens längd kan ha varit orsaken till det interna bortfallet, något jag var väl medveten om vid 

enkätkonstruktionen. Det bör med glädje anmärkas att de negativa svaren via e-post var liten 

jämfört med de positiva svaren. Flera av de tillfrågade svarade på mitt mail med lyckönskningar och 

bad om att få ta del av resultatet.  

 

Trots väl utvärderade, planerade och inbokade intervjuer valde två av de tillfrågade att ställa in. 

Antal intervjuer blev således två istället för fyra. Orsakerna till avhoppen var vid ett fall tidsbrist. 

Vid det andra fallet insåg respondenten, trots tydlig information vid första kontakt, att denne inte 

kunde svara på mina frågor. Personen försökte förgäves att finna en lämplig kollega men 

misslyckades.   

 

Sammanfattningsvis har åtgärder som noga utförd frågekonstruktion, pilotundersökning och utskick 

av påminnelser vidtagits för att reducera bortfallet. Enkätundersökningens externa bortfall är 45 

procent, vilket är lägre än vad jag trodde när enkäten skickades ut. Det interna bortfallet är 27 

procent, vilket är som förväntat och skulle kunna minskas genom ett kortare formulär. 

Konsekvenserna av enkätundersökningarnas bortfall bedöms inte vara stora. Jag anser att jag fått 

mättnad och kan generalisera resultatet på Sveriges hundra största företag. Konsekvenserna av 

uteblivna intervjuer är däremot större då två respondenters svar är betydligt mindre än, som 

planerat, fyra. Förståelsen för hur, varför och på vilket sätt företag mäter eller inte mäter blir 

naturligtvis mindre, även om de intervjuer som genomförts gett stor insikt.  

 

2.6.5 Validitet och Reliabilitet 

Patel och Davidsson (2010) förklarar att en studie har hög validitet om det som avses mätas 

verkligen har mätts. Jag har vidtagit olika åtgärder för att hålla validiteten högst möjlig. Talent 

Management som begrepp är uppdelat i rekrytering, utveckling och behållande av talanger och 

enkätfrågorna är tydligt utformade. Tvetydliga begrepp, exempelvis talang, har definierats för att 

undvika feluppfattningar. Det finns en risk att ”mäta ekonomiska effekter” kan uppfattas olika av 

olika respondenter, gränsen för de olika svarsalternativen kan säkerligen uppfattas olika från 

respondent till respondent, något som självklart kan spegla resultaten. Hänsyn bör tas till att 

enkätsvaren inte visar hur verkligheten är, utan hur den svarande subjektivt uppfattar att det är. 

Subjektiviteten spelar även roll eftersom endast en person talar för ett helt företag.   
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Reliabilitet, att undersökningen har gjorts på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2010), har 

eftersträvats genom en enkätundersökning bestående av, till största del, slutna svarsalternativ som 

jag anser ökar uppsatsens objektivitet. Däremot har de två kvalitativa intervjuerna analyserats 

subjektivt, vilket påverkar reliabiliteten. Denna subjektivitet tar jag hänsyn till och läsaren bör vara 

medveten om att Stina och Elins upplevelser inte talar för hela populationen. I och med att 

uppsatsens svarsfrekvens är god anser jag att resultatet, med viss försiktighet, kan generaliseras 

över populationen.    
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3. TEORI 

Här presenteras de teorier som legat till grund för studien och enkätundersökningen. Samtliga 

teorier har akademisk grund. 

3.1 Human Resource Management 

 

”Involves the productive use of people in achieving  the 

 organisation´s strategic objectives and the satisfaction of individual  

employee needs” (Definition av HRM i Stone, 2008:882). 

 

3.1.1 Bakgrund 

I boken Human Resource Management, Organisationens Hjärta (Lindmark & Önnevik, 2011) 

beskriver författarna HRM:s framväxt. Redan 1946, med Mayos tankar om Human Relations, lades 

grunden till dagens fokus på de mänskliga relationerna. Mayo menade att den anställde bör 

behandlas som en människa och inte som en maskin. Stimulans och motivation lyftes fram som ett 

svar på den låga arbetsmoral och produktivitet som Taylors Scientific Management orsakat. HRM 

växte kraftigt under 80-talet och organisationerna fokuserade på kunskap. Företag upptäckte att de 

mänskliga resurserna var en viktig del till att effektivisera företagen, både arbetsmässigt och 

organisatoriskt. Organisationerna insåg även att företagskulturen skulle påverka både ledarskapet 

och det dagliga arbetet och även om Scientific Management lever kvar idag, så ses inte längre 

personalen som en maskin. Istället har ledarskap, utveckling, motivation och belöningar fått större 

fokus (Lindmark & Önnevik, 2011). 

3.1.2 HRM idag 

Lindmark och Önnevik (2011) skiljer på det som kallas för personaladministration (PA) och HRM. 

HRM ses som ett bredare begrepp som inte bara handlar om administration av personalen genom 

statistik och löner. HRM är mer strategiskt, med integration av verksamheten och dess personal än 

PA. HRM:s grundläggande områden är utveckling av medarbetarna genom kompetensutveckling 

med uppgift att skapa förutsättningar för utveckling och lärande. På senaste tiden har HRM, i 

många organisationer, börjat kallas HR (Lindmark & Önnevik, 2011). Enligt Stone (2008) har 

dagens osäkra ekonomi lett till fokus på strategiska HR-perspektiv. HR bör ta allt större plats i 

företagsledningen och involveras i utveckling av, ta ansvar för, och bidra till företagets affärsmål 

(Lindmark & Önnevik, 2011). 
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3.2 Talent Management 

Det finns inte en given definition av Talent Management. Talangbegreppet används på allt för 

många sätt för att kunna definieras (Lewis & Heckman, 2006). Enligt Iles et al (2010) är en vanlig 

definition av begreppet: ”the systematic attraction, identification, development, 

engagement/retention and deployment of those individuals with high potential who are of particular 

value to an organization” (CIPD, 2009:2 i Iles et al, 2010). Tony Davis (2007) fann inte själv en 

lämplig definition av begreppet och skapade därför en egen: "the recruitment, development and 

retention of individuals who consistently deliver superior performance” (Davis, 2007:1).  

 

Morgan och Jay (2011) förklarar hur talangarbetet har avstannat på grund av den osäkra ekonomi 

som slagit hårt mot företagen under de senaste åren. Tillbakagången har dels att göra med 

nedskärningar i större företags HR-avdelningar. Avtagandet beror även på att fokus har legat på 

andra HR-aktiviteter när de anställda, i brist på andra alternativ, har stannat kvar i organisationerna. 

Nu befinner sig företagen, enligt Morgan och Jay (2011), i en falsk trygghet och dess anställda 

kommer att söka sig vidare till andra företag när ekonomin åter tar fart och möjligheterna för nya 

jobb ökar. Iles et al (2010) menar dock att intresset för Talent Mangement fortfarande växer kraftigt. 

Talent Management betyder mycket för företagets strategiska verksamhet eftersom det fokuserar på 

de människor som betyder mest för verksamheten. Det faller sig naturligt att de anställda som har 

möjlighet att skapa värde för verksamheten bör utvecklas för att bidra till så mycket som möjligt för 

verksamheten (McDonnell, 2011). 
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3.3 I hur stor utsträckning mäts de ekonomiska effekterna av Talent 

Management? 

 

”Clearly there is room for HR to do more measurement, and there is reason  

to believe that it would have a positive impact” (Lawler & Boudreau, 2009:90). 

 

Maria Yapp (2009) har undersökt hur brittiska företag mäter investeringars avkastning (ROI, Return 

on investment) kopplade till Talent Management. De tillfrågade, bland annat British American 

Tobacco, Fujitsu, Marks & Spencer och PepsiCo, fick svara på olika frågor om deras mätningar 

kopplat till Talent Management. Många av företagen menade att de ekonomiska förlusterna av att 

inte investera i Talent Management är stora eftersom företagen då behöver rekrytera externt. Detta 

gäller speciellt när företagens viktigaste personer väljer att lämna. Trots företagens övertygelse om 

kostnaderna av att inte investera i Talent Management, visar sig få kunna mäta de positiva 

ekonomiska effekterna av Talent Management i allmänhet, och förtjänsterna i synnerhet. 

 

”Despite the fact that respondents identified clear commercial consequences of 

 investing (or failing to invest) in talent, none of them specifically described systematic  

approaches to evaluating the commercial return of their talent spend” (Yapp, 2009:7). 

 

En annan studie (Perry & Tyson, 2007 i Yapp 2009) visar att 15 procent av de tillfrågade brittiska 

företagen systematiskt mätte ROI av Talent Management. Yapp (2009) förklarar vidare att många av 

företagen mäter interna HR-nyckeltal, exempelvis: engagemang, befordringar, hur väl företagen 

behåller medarbetare och mångfald. De lyckas dock inte koppla resultaten av dessa mätningar till de 

ekonomiska effekterna. Endast en liten del av de studerade företagen mäter kvantitativa resultat 

såsom intäkter, vinster och produktivitet (Yapp, 2009). Vidare kopplar ungefär hälften av företagen i 

Balaguers (2006, i Harris et al, 2011) studie deras HR-insatser till företagets affärsmål. 

 

3.4 Varför? Eller varför inte? 

Varför mäts de ekonomiska effekterna av Talent Management? Och om de inte mäts, vad är det som 

gör att företag inte mäter dem eller skulle vilja mäta dem?  
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3.4.1 Human Resource Accounting – Att mäta HR 

Mätning av de mänskliga resurserna i företagen ger en rad fördelar. Mätningarna belyser vikten av 

människorna i företaget, ger HR trovärdighet (Toulson & Dave, 2004), förser organisationer med 

information om HR-funktionens kostnader och hjälper till vid beslut av de mänskliga resurserna 

(Flamholtz, 1999 i Toulson & Dave, 2004). Human Resource Accounting (HRA) innebär att samla 

data om de anställda för att sedan kommunicera detta vidare till intressenter. Toulson och Dave 

(2004) förklarar att HRA var ett av de mest beforskade ämnena inom redovisning under 70-talet. 

Forskningen gav knappa resultat och HRA var ett ämne som många trodde skulle dö ut. Trots att 

mätningarna inte genererat önskade upptäckter är HRA ett ämne som lever vidare och skapar 

intresse på grund av dess potential att påverka människor (Toulson & Dave, 2004). Stone (2008) 

ställer sig frågan: Om HR-funktionens påverkan på verksamheten är så vag att den inte går att mäta, 

vad skulle då organisationen sakna om HR togs bort? Vidare konstateras att HR-funktionen inte är 

annorlunda än andra funktioner och inte heller borde behandlas annorlunda. 

 

“Translating corporate goals into workforce needs, linking people to profit,  

and effectively managing talent are key to improving business performance.  

In companies that have learned to master these functions, HR has earned a  

seat at the executive table, and businesses have reaped the rewards  

in forms of improved outcomes”  (Farley, 2005:60). 

 

Dagens litteratur inom ämnet fokuserar i första hand på att utveckla mätverktyg som kan samla in 

och rapportera värdet av människornas bidrag i organisationer (Mayo 2005; Verma & Dewe 2008 i 

Steen & Welch, 2011). Trots den forskning som gjorts har HRA visat sig vara svårt att tillämpa i 

praktiken (Sveiby, 1997 i Toulson & Dave, 2004), något som kan ha att göra med att de som 

förespråkar HRA ofta är i minoritet (Toulson & Dave, 2004). Samtidigt som det är accepterat att 

mänskliga resurser är en del av företagets kapital, är det få revisorer som menar att kapitalet bör 

finnas med i boksluten. Dessutom är det få som har en plan på hur människorna kan redovisas. 

Revisorernas åsikter är inte, enligt Steen och Welch (2011), förvånande eftersom 

redovisningsprinciper kräver tillförlitlighet, bevisbarhet och objektivitet. Något som är svårt att 

uppnå inom HRA. Mätningar av de anställda är problematiska. Steen och Welch (2011) hänvisar till 

Sveiby (1997) som förklarar att de försök som gjorts för att omsätta anställdas kompetens till 

finansiella värden, inte har visat sig vara tillräckligt användbara i praktiken.  
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3.4.2 Varför företagen inte mäter effekterna av Talent Management 

Snell (2011) förklarar att det finns ett tydligt glapp mellan hur viktigt företag anser att Talent 

Management är och dess förmåga att ta fram relevant information och visa dess ekonomiska värden. 

HR-avdelningar har inte tillgång till data som är viktiga för dem. Steen och Welch (2011) ser ett 

bristande intresse av ROI hos företag trots att de uppfattar ROI som ett användbart verktyg. 

Grunden till det bristande intresset visade sig ligga i företagens oförmåga att mäta kostnader och 

förtjänster. Utmaningarna för företagen ligger i första hand i att mäta hur mycket en anställd 

kommer att bidra till verksamhetens ökning i produktivitet, men även hur den ökningen påverkar 

företagens ekonomi (Steen & Welch, 2011).  

 

När Yapp (2009) frågade de brittiska företagen varför de inte mäter de ekonomiska effekterna av 

Talent Management delades svaren in i två breda grupper. De flesta menade att det inte fanns något 

behov av att visa upp ROI av talanghanteringen. Dock fanns det en liten grupp som menade att de 

kunde göra mer för att visa den kommersiella vinsten av Talent Management och höll sig kritiska 

till HR:s oförmåga att göra detta. Vidare förklarar Yapp (2009) att företag har svårt att se det direkta 

sambandet mellan investeringarna och företagets resultat. Enligt Steen och Welch (2011) är den 

vanliga rekommendationen för HR, att skapa trovärdighet genom att synliggöra deras bidrag i 

finansiella termer, svår att följa eftersom HR-funktionen ofta stödjer andra avdelningars handlingar, 

för vilka HR inte kan ta ekonomiskt ansvar.  

 

3.4.3 Kalkyler 

Enligt Johansson och Johrén (2011) dyker det ibland upp argument som ifrågasätter beräkningar av 

personalekonomi eftersom de inte anses exakta. Dock kan ingen kalkyl sägas vara exakt och 

författarna menar att ett krav på att vara precis inte får hindra ett försök till att hushålla bättre med 

resurser. Kalkyler används ofta i argumentationssammanhang. En kalkyl kan användas för att 

legitimera argument och som ett maktredskap (Johansson & Johrén, 2011). Johansson och Johrén 

(2011) menar vidare att den som inte räknar personalekonomiskt för att använda uträkningarna som 

en del av beslutsunderlaget, även avsäger sig från ett bra verktyg för att hushålla mänskliga resurser.  

 

3.4.4 HRA – Ett argumentationsunderlag 

Eftersom företag nu befinner sig i en svår ekonomisk omvärld är HR i stort behov av att motivera 

för dess initiativ. Relevant, tillgänglig och tillförlitlig data är därför viktigt för HR vid införandet av 

nya projekt (Snell, 2011). HRA bör användas med olika tekniker och mätas med olika måltal för att 
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även kunna ta hänsyn till långvariga effekter i kombination med de direkta, ekonomiska 

konsekvenserna (Toulson & Dave, 2004). En av HR:s svåraste uppgifter är att länka människornas 

bidrag till verksamheten och framförallt att visa denna länk inför företagsledningen (Farley, 2005), 

vars stöd är viktigt vid en Talent Managementstrategi (Caplan, 2011). Företagsledningar har ett 

behov av att få veta hur HR påverkar slutresultatet och HR måste underlätta för företag att nå deras 

strategiska mål och uttrycka deras bidrag och prestationer i pengar. Det är först då HR-funktionen 

kan ses som en tillgång istället för en kostnad (Stone, 2008). Farley (2005) menar att HR har en 

viktig uppgift i framtiden för att kunna förstå hur människor kan påverka lönsamheten och hur de 

kan hantera talanger för att nå företagets mål. Hon menar dock att företagsledare ofta är skeptiska 

till att de får vad de behöver från HR och att HR-avdelningar därför bör skapa ett samband mellan 

intäkter och människor innan en optimering av talangprocesserna sker. Först då kan HR-strategin 

länkas till företagets resultat.  

 

”For years, the HR department has struggled to gain a seat at the executive table, or to 

make its voice heard once it was there. Facts and figures are the language of the boardroom 

and without the hard data to prove that effective people strategies can boost business 

performance, HR is always at risk of being underappreciated“ (Snell, 2011:13). 

 

Caplan (2011) är kluven i frågan om ekonomiska mätningar av Talent Management. Hon förklarar 

att det finns tre anledningar till att sprida viktiga prestationer i företaget. Mätningarna synliggör de 

personer som varit inblandade i Talent Management och uppmuntrar ett fortsatt arbete som kan 

främja talangutvecklingen. Den tredje anledningen är att mätningar synliggör resultat av HR i 

företaget, precis som säljresultaten. Det kan dock argumenteras för att analyser av HR spelar en 

marginell roll då de drunknar i externa faktorer som kan ha större påverkan på resultatet. Författaren 

menar dock att sådana faktorer ofta är uppenbara och kan tas hänsyn till. Det anses även att 

mätningarnas subjektivitet kan ge företagets analytiker möjlighet att använda de externa faktorerna 

till att vrida och vända på Talent Managements påverkan. Hon menar dock att det kan göras i alla 

typer av mätningar och att HR-analyser, i detta avseende, inte skiljer sig från andra funktioners 

analyser. Det är upp till mottagaren av resultatet att själv värdera mätningarnas resultat (Caplan, 

2011).  

 

3.4.5 Är HRA riskfyllt?  

Enligt Armstrong (1989 i Toulson & Dave, 2004) finns det en risk med att använda för mycket 

redovisningskultur. Mätningarna kan skapa osäkerhet hos personalfunktionen eftersom de behöver 
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visa lönsamhet i många processer, något som senare kommer att ge medlemmar utanför HR-

funktionen möjligheten att avgöra vilka processer och aktiviteter som ska genomföras. Toulson och 

Dave (2004) visar med sina studier att Armstrongs farhågor fortfarande är befogade. Det finns 

risker med att HR-funktionen underkastar sig den traditionella redovisningen. 

 

”questions must be raised about whether it `runs the risk’ of implying 

that all HR practices can be expressed in `cost-effectiveness’ terms, about who then will 

make decisions about investment in HR matters, about how much control 

HR managers will have over their own function“ (Toulson & Dave, 2004:87). 

 

Enligt Toulson och Dave (2004) riskerar HR-avdelningen att granskas hårdare om endast 

ekonomisk mätning tillämpas. Författarna rekommenderar därför HR, precis som Caplan (2011) och 

Baron (2011), att använda varierade och kombinerade mätningar istället för enbart ekonomiska. 

Johansson och Johrén (2011) belyser vikten av att inte låta personalekonomiska beräkningar bli ett 

självändamål, de måste användas. ”Det får inte bli ett meningslöst bollande med siffror och 

konsekvenser. I så fall är det bättre att låta bli och i stället satsa energi på att arbeta med 

personalfrågor som verkligen berör människor“ (Johansson & Johrén, 2011:114).  

 

3.5 Hur kan kostnaderna och förtjänsterna mätas? 

.  

3.5.1 Tänk innan du mäter 

Baron (2011) har forskat på hur företagen bäst kan mäta dess humankapital. Hon menar att mätning 

av HR alltid varit utmanande för företag och hänvisar till CIPD:s studie som visar att det inte finns 

något bästa sätt att mäta. Mätningar bör göras utifrån det sammanhang företaget befinner sig i. 

Caplan (2011) menar att en talangstrategi bör vara väl integrerad med företagets övergripande 

strategi och ta företaget till ett önskat mål. För att kunna koppla insatserna av Talent Management 

till slutresultatet är det därför viktigt att mäta det som är kopplat till företagets framgång. För att 

utvecklas inom Talent Management bör företag, enligt Caplan (2011), utvärdera sin Talent 

Management-strategi genom att avgöra vad som ska mätas, mätningarnas syfte, hur mätningarna 

ska genomföras, vilka som ska ta del av resultatet och vad som ska göras med det. Nästa steg är att 

utvärdera företagets aktiviteter för att se om de har gett önskade resultat. Det görs genom att först ta 

hänsyn till huruvida aktiviteten nått sitt mål eller inte och sedan analysera hur aktiviteten har 

bidragit till företagets strategiska måluppfyllelse. 
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3.5.2 Användbara nyckeltal 

Caplan (2011) förklarar att vissa företag, exempelvis McDonald´s och Sains, är duktiga på att ta 

fram nyckeltal om de anställda. De lyckas även identifiera vilka av dessa nyckeltal som ger resultat 

för verksamheten. McDonald´s har exempelvis tagit fram statistik över hur nöjdare medarbetare 

ökar kundantalet. Företag rekommenderas att börja med de data som redan finns tillgängliga i 

existerande informationssystem, exempelvis medarbetarundersökningar. De rekommenderas även 

att med tiden utveckla nya insamlingsmetoder om det finns behov för sådana. Vidare bör 

nyckeltalen vara trovärdiga och lätta att ta fram. Måtten som kan användas vid mätning av Talent 

Management är bland annat: personalomsättning, antal interna befordringar, frånvarograd, tid för 

inskolning i nya roller, hur många procent av de anställda som presterar bäst och hur många av dem 

som befordras (Caplan, 2011). 

 

Lawler och Boudreau (2009) förklarar hur HR-funktionen kan använda tre typer av mätningar: 

Efficiency, effectiveness och impact. Efficiency avser HR-funktionens användande av resurser, 

exempelvis kostnad per anställning. Effectiveness står för HR:s effekter, den kunskap de anställda 

får av träning. Den tredje typen av mätningar, impact, handlar om att räkna på hur dessa effekter 

påverkar företagets slutresultat, exempelvis hur säljkurser påverkar säljsiffrorna. Alla dessa tre typer 

av mått behövs och bör komplettera varandra. Idag beräknas och analyseras efficiency vanligtvis av 

ungefär hälften av alla företag, medan beräkningar av impact är betydligt mer sällsynt (Lawler & 

Boudreau 2009). 

  

Följande frågor kan, enligt Farley (2005), hjälpa företaget att omvandla effekterna av 

humankapitalet till mätbara siffror. 

 

 Hur gör företaget vinst? 

 Hur påverkar personalen företagets ekonomi? 

 Hur skiljer det sig från konkurrenterna? Vad kan företaget göra för att överglänsa 

motståndet? 

 Vem i organisationen har ett direkt inflytande på förtjänsten? 

 Vilka förändringar måste organisationen göra för att lyckas i framtiden? 

 Vilken roll har människorna i dessa förändringar? 
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3.5.3 Svårigheter med att mäta Talent Management 

Caplan (2011) beskriver svårigheterna med att mäta Talent Management. Hon förklarar att det kan 

vara lätt att mäta en anställds presentationsförmågor före och efter ett Trainee-program. Både 

utbildaren och talangen kan utvärdera presentationen. Det är däremot svårare att mäta hur någon 

förbättrat sin strategiska överblick och hur mycket bättre den har blivit. Vidare kan stora, externa 

problem göra att individen eller gruppen presterar dåligt, men att utbildningsinsatsen i sig 

fortfarande varit lyckad. Caplan (2011) rekommenderar därför företag att mäta större variabler än 

små, då de oftast är mer pålitliga.  

 

3.5.4 Micromätningar 

Caplan (2011) är av åsikten att ett talangprograms effektivitet inte behöver avgöras genom att 

utvärdera hela verksamheten. Hon rekommenderar istället företag att analysera ett mindre område. 

Vid exempelvis ledarutveckling kan frågor i medarbetarundersökningen ställas om 

ledningsgruppens rykte, eller viljan hos medarbetare till att befordras i en ny roll. Vidare kan de 

högpresterande i företaget räknas och följas genom karriären. Stannar de? Befordras de? Och hur 

fort befordras de? Även Yapp (2009) förespråkar dessa micromätningar och förklarar hur Npower, 

en brittisk leverantör av gas och elektricitet, lyckades mäta deras talanginsatser genom att utvärdera 

arbetet på mikro-nivå istället för att mäta hela verksamheten. De valde ut en liten del av företaget 

och några få måltal. Genom medarbetarundersökningar mätte de personalens attityd före och efter 

talangprogrammen. De mätte även företagets försäljningssiffror och analyserade kundernas attityd 

till företaget. 

 

3.5.5 Måste mätningen vara monetär? 

Yapp (2009) förklarar vidare att det inte alltid är nödvändigt att mäta ROI av Talent Management. 

Mätningar kan även göras på andra sätt. Hon menar att det viktigaste är att talanghanteringen bidrar 

till att nå organisationens strategiska mål. Om Talent Management och dess avsikter ligger i linje 

med prioriteringarna kan det vara tillräckligt rättfärdigande, speciellt för de företag som redan har 

ett starkt stöd i att investera i talanger hos företagsledningen. Däremot antyder Yapp (2009) att 

mätningar kan vara bra för att sätta perspektiv på kostnader. 
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"Get a sense of perspective. How does the cost of investment stack up  

against wider business benefits? The finance director in one organization was  

surprised  to see HR agonizing over spending £50,000 on one talent intervention, 

 pointing  out that the business could lose more than that amount in just one 

 day without the  right talent being in place" (Yapp, 2009:8). 

 

Allt kan inte förklaras med siffror, även kvalitativa redogörelser behövs (Baron, 2011). Caplan 

(2011) liknar ekonomiska mätningar vid en gåta. Samtidigt som det är viktigt att visa uppnådda 

resultat och värdet av spenderade pengar, blir mätningarna ofta ett stort självrättfärdigande och 

manipuleras lätt.  

 

Företag bör: 

  Utvärdera utvecklingen genom att fråga sig själva om utvecklingen tar dem mot målet. 

  Identifiera mätverktyg (monetära och icke-monetära) som avgör vad som fungerar bra och 

vad som inte gör det men även använda magkänsla. Om det känns rätt, fortsätt.  

  Sätta upp kriterier som visar hur Talent Management bidrar till företagets mål samt 

identifiera det som behövs för att hålla kontroll (Caplan, 2011). 

 

3.6 Talent Management och lönsamhet 

Lönsamhet är ett relationsmått som sätter ett resultat i förhållande till företagets kapital. När 

företagets särintäkter är större än särkostnader för en viss aktivitet är den att klassas som lönsam 

och bör därmed finnas kvar i företaget (Thomasson et al, 2010). Lindmark och Önnevik (2011) ser 

ett starkt samband mellan HR och servicen i företaget, där nöjda och motiverade anställda ger bättre 

service som sedan sprider sig till kunderna. ”Detta skapar i sin tur ökad lönsamhet, resurser som 

sedan kan satsas på nya HRM-insatser för personalen” (Lindmark & Önnevik, 2011:339).  

 

Npowers mätningar av deras Talent Managementprogram visade exceptionella resultat.  

 

”The results were dramatic: sales revenue increased by as much  

as 54 percent and productivity was up by almost 5 percent in  

the first division to  experience the initiative. Customer service related  

complaints were also down by as much as 14 percent.” (Yapp, 2009:9).  
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Mätningarna visade även andra, icke-ekonomiska effekter. Företaget såg en ökning på 11 procent 

hos de anställda som skulle rekommendera en vän att arbeta på företaget. De anställda blev 14 

procent stoltare över att arbeta på företaget och visade en tredjedel större benägenhet att stanna kvar 

i organisationen (Yapp, 2009).  
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4 EMPIRI 

Här presenteras den empiri som insamlats genom enkätundersökningen och intervjuer. För att göra 

det pedagogiskt för läsaren har kapitlet delats upp i uppsatsens frågeställningar. 

4.1 I hur stor utsträckning mäter Sveriges hundra största företag de ekonomiska 

effekterna av Talent Management? 

Enkätundersökningen visar att Sveriges hundra största företag mäter de ekonomiska effekterna av 

Talent Management i liten utsträckning. Mätningarna av kostnaderna och förtjänsterna i de tre 

undersökta delarna: rekrytering, utvecklande och behållande, visade sig vara låga. Kostnaderna 

mäts i större utsträckning än förtjänsterna. 74 procent av de tillfrågade svarar att de önskar att kunna 

följa upp ROI:n av arbetet med talanger (se figur 1) medan hälften tycker att det är viktigt att kunna 

göra det. 

 

 

(Figur 1) 

4.1.1 Mätning av förtjänsterna 

Mätresultaten av förtjänsterna kan analyseras på olika sätt. I de kategoriserade frågorna svarar två 

procent ”Stämmer helt” på att de mäter förtjänsterna medan fem procent svarar att det ”Stämmer 

ganska bra”. På frågan om företagen önskar att kunna följa upp de ekonomiska effekterna av 

talanger anger endast tre procent (se figur 1) att de redan mäter dessa. Sammantaget kan sägas att 

urvalsgruppen mäter de ekonomiska effekterna av talangarbetet i liten utsträckning. Enkätresultaten 

visar även att Talent Management för med sig effekter som inte kan mätas i direkta, ekonomiska 

värden, som exempelvis mer nöjda och motiverade medarbetare. Det visar sig att endast tio procent 

av företagen har beräkningsmodeller för dessa effekter (se figur 2), något som tyder på att företagen 
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inte heller mäter effekterna med icke-ekonomiska beräkningsmodeller. 

 

 

(Figur 2) 

4.1.2 Mätning av kostnaderna 

Enkätresultaten visar att 46 procent av de svarande tycker att kostnaderna är viktiga att mäta. 

Kostnaderna mäts i olika utsträckning beroende på rekrytering, utveckling eller behållande, även 

om dessa skillnader är relativt små. Rekryteringskostnaderna av talanger mäts mer sällan än 

utvecklandet och behållandet av talanger. Mätningarna av kostnaderna av behållandet av talanger 

visar intressanta resultat. Svaren ”Stämmer ganska bra” och ”Stämmer delvis” var väl 

representerade. Över hälften av samtliga svarande mäter kostnaderna av behållandet av talanger i 

någon utsträckning. 

 

4.2 Varför? Eller varför inte? 

Varför mäts de ekonomiska effekterna av Talent Management? Och om de inte mäts, vad är det som 

gör att företag inte mäter dem eller skulle vilja mäta dem?  

4.2.1 Varför mäts kostnaderna? 

Enkätresultaten gav olika anledningar till att mäta kostnaderna av Talent Management. De flesta av 

kontrollerande syfte. Elin jobbar som personalspecialist i ett av de intervjuade företagen som inte 

mäter förtjänsterna av Talent Management. De mäter däremot kostnaderna. Hon förklarar att hon 

dels mäter dem på eget initiativ, för att ha kontroll, men även för att se var förbättringspotential 

finns. Framförallt ger mätningarna företagsledningen kontroll över investerade resurser i ett nyligen 

startat trainee-program där nya, unga och talangfulla ingenjörer genomgår olika nätverksträffar. 

Syftet med dessa nätverksträffar är att utveckla kompetensen hos medarbetarna men även att öppna 
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upp ögonen för de karriärvägar som företaget erbjuder. För koncernen är det viktigt att mäta 

kostnaderna av deras investering. Kostnaderna följs därför upp och jämförs divisioner emellan för 

att hålla en jämn fördelning av resurserna. Genom mätningarna får koncernen kontroll över 

kostnaderna och skapar ett enhetligt program. Hon förklarar att de ”är ett stort företag och det är 

viktigt att alla känner sig lika värda, det ska därför inte göra någon skillnad om du är en ung talang 

i Eslöv, Lycksele eller Stockholm”.  

4.2.2 Varför mäts förtjänsterna? 

Den lilla minoritet som mäter ROI av Talent Management har tyvärr inte velat ställa upp på 

intervju, något som lett till att en djupare förståelse för företagens val att mäta förtjänsterna 

uteblivit. Däremot får vi genom intervjun med Elin en förståelse för hennes önskan att kunna mäta 

den ekonomiska förtjänsten av talangsatsningarna. Elin beskriver företaget och branschen hon 

jobbar i som väldigt ekonomiskt medveten, där ”varje öre räknas” och mjuka värden tidigare inte 

varit intressant. Hon förklarar att ”Pengarna är en del av uppfostringen. Det är sista raden på 

kalkylen som räknas”. I företaget har HR-avdelningen ett stort stöd hos företagsledningen för 

talangprogrammet. Hon uttrycker dock oro för att detta ska ändras och att avdelningscheferna väljer 

att prioritera annat. Den ekonomiska kultur som genomsyrar företaget har medfört att hon, i 

beslutsförhandlingar ofta agerar ”både säljare, marknadsförare och politiker”. Utan ekonomiska 

underlag är det svårt för henne att övertyga avdelningscheferna om att talangprogrammet bidrar så 

mycket till verksamheten som hon är övertygad om. Vidare menar hon att det är lättare för henne, 

eftersom hon ser helheten, att se icke-monetära effekter av talangernas nätverksträffar och belyser 

den ökade motivation som de anställda fått genom programmet. Avdelningarna har däremot svårare 

att se effekterna av insatserna. Det hade därför varit viktigt för henne att kunna visa ROI:n av dessa 

talangsatsningar.  

 

”Jag agerar säljare inför avdelningscheferna vecka för vecka. Det fungerar 

 upp och ner, periodvis går det mycket bättre. Avdelningscheferna  

har mer eller mindre att göra. Vid budgetarbetet blir det svårare när  

de har så mycket annat att tänka på“. 

 

Vidare belyser Elin vikten av att hitta ett mellanläge. Trots att företaget klarat sig bra under 

lågkonjunktur kan den ekonomiska omvärlden påverka avdelningschefernas intresse av 

personalsatsningar. När företaget hör att det går sämre för andra bolag, exempelvis beställare, så 

”krymper man kostymerna och drar åt”. Hon slår fast att en stor del av hennes jobb går ut på att 

marknadsföra programmet och mått på de ekonomiska vinsterna skulle ge henne en större trygghet 
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om programmets framtida existens. Om hon skulle kunna mäta och synliggöra vinsterna inför 

avdelningscheferna tror hon att dessa skulle reagera positivt. Idag står tyvärr programmets mjuka 

förtjänster mot dess hårda kostnader.  

 

4.2.3 Varför företagen inte mäter förtjänsterna 

Endast 13 procent av de studerade företagen ser inte behovet av att mäta ROI av Talent 

Management medan hälften av de tillfrågade tycker att sådana mätningar är viktiga. 

Enkätundersökningen visar att vilja och kunskap är grunden till att företagen inte mäter 

förtjänsterna av Talent Management. Den största orsaken visar sig vara att företagen inte har ett 

system för att mäta förtjänsterna. Hela 62 procent av de företag som svarat på undersökningen  

anger avsaknad av mätsystem som den största grunden till att de inte mäter de positiva ekonomiska 

effekterna. Fem procent ser tidspress som det största hindret och 13 procent anser att effekterna inte 

behöver mätas (se figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3) 

Elin beskriver svårigheterna med att mäta ROI. Hon vet inte riktigt hur det skulle kunna göras. Hon 

poängterar att hon diskuterat ämnet med HR-kollegor och tidigare studiekamrater och konstaterar 

att inte heller de mäter förtjänsterna. Några av hennes kollegor hävdar dock att sådana mätningar 

inte är viktiga, att mjuka siffror aldrig kan mätas exakt och att det då är bättre att driva frågorna utan 

mätning. De menar att det ligger i sakens natur att företagsledare och övriga beslutsfattare är 

medvetna om att kompetensförsörjning är bra, både på företags- och individnivå. Vidare ser Elin ett 
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problem med att hon mäter kostnaderna av Talent Management. Problemet ligger i att mätningarna 

kan användas emot henne. Ju mer information som samlas om utgifterna, vars syfte är att optimera 

och kontrollera företagets satsningar på talanger, desto synligare blir kostnaderna som skulle kunna 

användas mot henne. 

4.3 Om företagen mäter de ekonomiska effekterna av Talent Management, hur 

mäter de kostnaderna och förtjänsterna? 

4.3.1 Företagen verkar inte veta hur de mäter 

De öppna enkätfrågorna gav korta och ytliga svar om hur företagen mäter ekonomiska effekter av 

Talent Management. De företag som besvarat frågorna anger i första hand att de mäter kostnaderna i 

förbindelse med budget och bokslut. Det avslöjar dock inte hur, utan mer var kostnaderna redovisas. 

De som svarade valde att inte beskriva hur de mätte de ekonomiska effekterna utan fokuserade 

istället på mjukare HR-tal. En respondent svarade dock att de ”mäter den procentuella fördelningen 

mellan interna och externa rekryteringar och vi vet att en intern Rekrytering av en talang jämfört 

med en extern rekrytering är en stor kostnadsbesparing” och en annan ”Det huvudsakliga syftet 

med rekryteringen av högpresterare är att vi vet vad denna ambition kan åstadkomma för ett 

bolag”. De företag som mäter kostnaderna eller förtjänsterna av Talent Management, mäter dessa 

data i första hand på årsbasis, även om mer frekventa mätningar förekommer. 

4.3.2 Hur mäts kostnaderna? 

Elin förklarar att kostnaderna dels beräknas vid rekrytering, i form av annonskostnader, men även 

vid talangernas trainee-program. I förbindelse med rekrytering mäts bland annat kostnaderna för 

annonsering och exponering i media. Kostnaderna mäts för att sedan jämföras med annonseringens 

effekt. Genom att utvärdera använda annonseringsmetoder lär de sig vad som fungerar bäst. Elin 

framhäver vidare att ROI skulle kunna mätas genom att jämföra företagets talangprogram innan 

utbildningen och efter. Att deltagarna besitter vitt skilda positioner gör det dock svårt att jämföra de 

positiva ekonomiska effekterna. 

 

4.3.3 Hur mäts förtjänsterna?  

Stina (Ett fiktivt namn, se metodkapitlet), HR-chef i ett annat företag, beskriver hur företaget i 

första hand arbetar med att undersöka personalen genom självskattning. Detta görs genom olika 

medarbetarundersökningar och kompetensinventering där den anställde själv får uppskatta vilka 

yrkeskompetenser, färdigheter, kunskaper, attityder och egenskaper denne har inom ett specifikt 

område. Dessa undersökningar genomförs årligen och HR-funktionen följer upp utvecklingen för att 
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sedan koppla den till företagets strategiska mål. För att koppla resultaten från undersökningarna till 

ekonomiska effekter görs antaganden om hur väl företaget når sina affärsrelaterade mål utifrån de 

investeringar de gjort. Exempelvis hänvisar respondenten till studier som visar att ökad trivsel på 

arbetsplatsen minskar personalomsättningen som sedan kopplas till ROI. Stina att det är lätt att mäta 

insatserna mot företagets säljresultat, men framhäver att de kan bli bättre. Hon framhäver dock att: 

 

"när det gäller kompetensutveckling så är det oerhört svårt att ha koll in på sista 

 kronan, man måste ha en tro på att det ger resultat också då man inte alltid kan  

räkna hem det genom en enkel matteövning. Man behöver inte ha koll på minsta kronan. 

 Det är viktigaste att ha tro på att det fungerar". 

 

Stina förklarar vidare att företaget beräknar vad det kostar att inte vara en attraktiv arbetsgivare och 

vad det kostar att ha hög personalomsättning. Hon belyser vikten av att vara en attraktiv 

arbetsgivare och hänvisar till flera studier som visar tydlig koppling mellan brist på 

kompetensutveckling och sannolikheten att säga upp personal. Sambandet påverkar 

personalomsättningen vilket företaget sedan kopplar till ekonomin. Stina fortsätter: 

 

"När det gäller merparten av HR-investeringar så måste man  

kunna påvisa effekter för att kunna försvara en investering annars  

är det svårt att få igenom det. Måste kunna försvara en investering.  

Måste kunna påvisa effekter, annars svårt att få igenom det.  

Men kostnader för utveckling av personal, människor  

är svårare att beräkna på än till exempel maskiner, det är viktigt att  

både räkna och ha en tro på att det fungerar“. 

 

Jag frågade Stina om hon ser ett behov av litteratur inom ämnet, vilket hon inte gör. Istället arbetar 

företaget själva för att utveckla sina mätsystem. Hon menar att företaget skulle stagnera utan 

utveckling och inte längre leda branschen. Till skillnad från Stina efterfrågar Elin, som inte sett 

exempel på någon som lyckats mäta ROI, teori och handböcker inom ämnet för att öka kunskapen 

inom området.  
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4.4 Vad visar mätningarna? Kopplar företagen resultaten till lönsamhet? 

4.4.1 Anser företagen att Talent Management är ekonomiskt lönsamt? 

Av de respondenter som har mätt ROI av Talent Management, visar det sig att talangarbetet är 

lönsamt. 14 procent av de tillfrågade svarade att deras mätningar avslöjar ett lönsamt resultat. Två 

procent hävdar att kostnaderna överstiger förtjänsterna och två procent har inte sett någon större 

ekonomisk effekt. Utifrån beräkningarna i Stinas företag visar sig Talent Management vara väldigt 

lönsamt, även om hon inte kan ange hur lönsamt det faktiskt är. 

 

”Vi antar och förväntar att det skapar en ökad motivation och därefter  

ökad arbetsglädje hos medarbetarna och att dessa stannar 

 längre i företaget” (Anonymt svar från Enkäten). 

 

4.4.2 Övriga effekter 

Även om Sveriges hundra största företag inte har system för att mäta de ekonomiska effekterna 

visar det sig att en stor del av de tillfrågade ser effekter av Talent Management som inte kan 

kvantifieras i ekonomiska termer (se bilaga.1). Bland annat anger företagen att Talent Management 

bidrar med ökad motivation, ökad måluppfyllelse, bättre prestation i företaget som helhet och att 

talangarbetet tydliggör vilka utvecklingsmöjligheter som finns i företagen. 

 

”vi ser en ökad tillit till att företaget ser individen och stödjer karriärutveckling, 

 ökad benägenhet att stanna inom företaget vår uppfattning är att medarbetare  

som är motiverade, ser utvecklingsmöjligheter och vill arbeta hos  

oss också presterar bättre” (Anonymt svar från enkäten). 

 

Elin förklarar vidare att ”Det är motiverande att bli satsad på. Andra ser möjligheter i företaget för 

hur de kan utvecklas. Fler som lyfter blicken och kan utvecklas. Medarbetarundersökningar görs 

bland alla anställda, utvärderingar efter de olika modulerna.” Dessa icke-ekonomiska effekter som 

återkommer i enkätundersökningen och intervjuer har företagen inte lyckats mäta ekonomiskt. 

Endast tio procent av de tillfrågade mäter effekterna på ett annat, icke-monetärt sätt.  
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  5. ANALYS 

Nedan analyseras uppsatsens empiri med teori. För att göra det pedagogiskt för läsaren har 

kapitlet delats upp i uppsatsens frågeställningar. 

5.1  I hur stor utsträckning mäter Sveriges hundra största företag de ekonomiska 

effekterna av Talent Management? 

 

5.1.1 I hur stor utsträckning mäts effekterna? 

Snells (2011) konstaterande om att företag inte lyckas mäta de positiva ekonomiska effekterna av 

Talent Management, stämmer väl in på både min och Maria Yapps (2009) undersökning. Våra 

studier visar tydligt att kostnaderna mäts oftare än förtjänsterna, även om förtjänsterna anses 

viktigare att mäta. Detta är troligtvis ett resultat av att ledningen vill kontrollera kostnaderna, men 

även av att kostnaderna lättare mäts än förtjänsterna. Kostnaderna kommer automatiskt i 

redovisningens händer, genom reseräkningar, kursmaterial och annonseringskostnader.  

 

Förtjänsterna kräver däremot betydligt större ansträngning. Majoriteten av de tillfrågade ser ett 

behov av att kunna följa upp de ekonomiska effekterna av Talent Management och hälften tycker att 

förtjänsterna är viktiga att följa upp. Med det i åtanke är det häpnadsväckande att endast två procent 

av de tillfrågade företagen mäter de ekonomiska förtjänsterna, något som kan jämföras med 15 

procent i Perry och Tysons (2007 i Yapp 2009) studie. Jag finner det intressant att jämföra min 

studie mot Balaguers (2006, i Harris et al, 2011) där cirka hälften av de tillfrågade kopplar HR-

effekter till företagets affärsmål. Skillnaderna kan även i det fallet bero på olika typer av metodik. 

Mer troligt är dock att olikheterna grundar sig i min undersökning av Talent Management som är ett 

mindre område än HR i stort, dessutom undersökte jag talanger, och inte alla anställda som 

Balaguer gjorde. Att jag delat upp Talent Management i rekrytering, utvecklande och behållande, 

lyckades fylla sin funktion för att omvandla begreppet i handling. Uppdelningen speglas däremot 

inte nämnvärt i resultatet, även om den visar att de ekonomiska effekterna av talangrekryteringen 

mäts i något mindre utsträckning och behållande i något högre. 

 

5.1.2 Mäter företagen på något annat sätt? 

Företagen i studien mäter inte heller effekterna av Talent Management i andra, icke-ekonomiska 

mått. Teorin (Toulson & Dave, 2004; Baron, 2011) konstaterar, att ekonomiska och icke-
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ekonomiska mätningar bör kombineras. Detta praktiseras anmärkningsvärt inte i Sveriges hundra 

största företag. De tillfrågade företagen visar låga tal vad gäller mätning i allmänhet och mätning i 

ekonomiska mått i synnerhet. Det bör dock noteras att företagen, när de väl mäter de ekonomiska 

effekterna, inte bara mäter för mätandets skull utan även använder mätningarna, något som går i 

linje med flera teoretikers rekommendationer. 

 

5.2 Varför? Eller varför inte? 

Varför mäts de ekonomiska effekterna av Talent Management? Och om de inte mäts, vad är det som 

gör att företag inte mäter dem eller skulle vilja mäta dem?  

5.2.1 Mätningar – Ett starkt argument 

Endast en liten del av urvalsgruppen svarade att de mäter förtjänsterna och ännu färre gav utförliga 

svar. Det är därför svårt att svara på varför de ekonomiska effekterna mäts. Snell (2011) redogör för 

olika argument till att mäta ROI och förklarar bland annat att mätningar främjar initiativ till nya 

HR-projekt. Detta kan kopplas till Elins ständiga argumenterande med avdelningscheferna. I Elins 

fall är det dock ledningen som inlett arbetet med nätverksträffar, vilket underlättat för henne i 

arbetet med talanger. Jag finner det intressant att Elin redogör för hur ekonomiska konjunkturer 

spelar in vid avdelningschefernas intresse av HR. Snell (2011) bekräftar nämligen detta och menar 

att HR behöver kunna argumentera med relevant och tillförlitlig data i ekonomiskt svåra tider. 

Mätningar av de ekonomiska effekter som Talent Management för med sig skulle underlätta hennes 

argumentation för traineeprogrammets existens och bidrag till verksamheten, något som känns igen 

i teorin (Caplan, 2011).  

 

Samtidigt som Farley (2005) slår fast att företagsledningar ofta är skeptiska till HR visar min 

enkätundersökning att HR i Sveriges hundra största företag har stort stöd i talangarbetet. Eftersom 

Yapp (2009) menar att företag som saknar detta stöd är i större behov av att mäta förtjänsterna än de 

som har stöd, skulle det starka svenska stödet kunna ses som ett tecken på att mätningar av 

talangarbetet inte behövs. Trots detta visar enkätsvaren att den övervägande delen av 

respondenterna ser ett behov av att mäta de ekonomiska effekterna. Även Elin visar en tydlighet 

över att hon, genom att kunna visa upp ROI, skulle få ytterligare stöd hos företagsledningen. Trots 

företagsledningens stöd finns ett behov av att utveckla mätningarna hos företagen, möjligtvis fyller 

behovet funktionen att kunna stå upp för talangarbetet om stödet avtar. Behovet anses dock inte vara 

så viktigt. Endast hälften av de tillfrågade anser att det är viktigt att kunna mäta förtjänsterna. 
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5.2.2 Saknas data?  

Både min och Yapps (2009) studie visar att företag, åtminstone i Storbritannien och Sverige, sällan 

mäter ROI av Talent Management. Orsakerna är till viss del överensstämmande. I hennes studie 

visar företagen avsaknad av vilja och behov att mäta effekterna. I min studie anser de flesta 

företagen att det finns behov, men bara hälften anser att det är viktigt att mäta de positiva 

ekonomiska effekterna av Talent Management. Företagen hindras eftersom de inte har systemen för 

att kunna mäta effekterna, något som även är fallet bland brittiska företag, där det är svårt att se 

samband mellan investeringar i HR och företagets resultat. Enligt teorin är inte brist på system de 

enda orsakerna till att företag inte mäter förtjänsterna. Enligt Snell (2011) är det vanligt att företag 

saknar nödvändiga data för att kunna mäta dessa effekter. Eftersom flera av företagen i min studie 

genomför medarbetarundersökningar, som med fördel kan ligga till grund för mätningar (Caplan, 

2011), bör inte brist på data vara orsaken till att studiens företag inte mäter förtjänsterna.  

 

5.2.3 Kunskap och vilja 

I teorin tas argument mot HRA upp, bland annat argumentet att mänskliga mätningar bygger på 

subjektivitet. Min enkätstudie visar dock inga tecken på att detta skulle vara orsaken till att inte 

mäta de ekonomiska effekterna av Talent Management. Bristen på kunskap är uppenbarligen, precis 

som Steen och Welch (2011) studie visar, förklaringen till varför de flesta företag inte mäter 

förtjänsterna. Det finns inte några tillräckligt övertygande och praktiskt tillämpbara 

tillvägagångssätt för att företagen ska ta sig an utmaningen att mäta Talent Management, trots ett 

relativt stort intresse för mätningarna. Om HRA varit eftertraktat så länge, och intresset fortfarande 

finns. Hur förklaras då vår bristande kunskap inom ämnet? Även om många har ett visst intresse för 

mätningarna så är det relativt få, 27 procent som visar ett stort intresse. Med alla andra 

arbetsuppgifter som HR har är det troligt att dessa 27 procent är de enda som verkligen försöker att 

mäta förtjänsterna. Det faktum att endast en fjärdedel av Sveriges största företag ser ett stort intresse 

för att mäta Talent Management, gör det lätt att förstå att det finns brist på kunskap.  

 

5.2.4 En överraskande, överensstämmande orsak 

Ytterligare en orsak som talar mot mätningar av humankapitalet, som inte framkommit genom 

enkäten, är de misstankar Elin har om att mätning av Talent Management tillslut skulle syna 

kostnaderna och vändas mot henne. Även Armstrong (1989 i Toulson & Dave, 2004) belyser risken 

av att tillämpa en redovisningskultur eftersom lönsamhet då måste bevisas och ger andra möjlighet 

att avgöra vilka HR-aktiviteter som ska genomföras. Här finns ett intressant samband mellan teori 
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och empiri, även om Elin avser risken av att mäta kostnader, medan teorin behandlar beräkningar av 

humankapital i allmänhet. Det Toulson och Dave (2004) visar, att Armstrongs farhågor fortfarande 

stämmer och att HR-funktionen riskerar att styras av den ekonomiska redovisningen, ger stöd åt 

Elins fruktan. Samtidigt går dessa misstankar rakt emot annan teori (Johansson & Johrén, 2011; 

Caplan, 2011) som menar att syftet med mätningar är till för att just synliggöra aktiviteterna. Jag 

finner ovanstående samband mellan teori och empiri intressant och överraskande då det enligt 

studien finns ett tydligt behov hos HR att synliggöra effekterna. Möjligtvis befinner sig HR-

avdelningar i ett underläge, inte bara när det kommer till de ekonomiska data de lyckats samla in, 

men även ekonomiskt kunskapsmässigt i jämförelse med andra avdelningar. Det kan vara en av 

orsakerna till att få HR-chefer i Sveriges största företag lyckats mäta ROI.   

 

5.3 Om företagen mäter de ekonomiska effekterna av Talent Management, hur 

mäter de kostnaderna och förtjänsterna?    

5.3.1 Vet företagen hur de mäter? 

Caplan (2011) förklarar att företag som ska lyckas med Talent Management bör ha klart för sig hur 

mätningarna ska genomföras. Enkätundersökningen gav dock korta och ytliga svar som förklarar 

var företagen redovisar sina mätningar, exempelvis vid budget eller bokslut, istället för frågans 

avsikt, hur företagen mäter de ekonomiska effekterna. De uttryckslösa svaren kan ha sin grund i att 

företagen funnit ett sätt att mäta ROI, men inte velat sprida detta vidare. Mer troligt är dock att även 

de företag som mäter effekterna inte har tillräckligt utarbetade system för att tydligt kommunicera 

hur de faktiskt gör. Det är även det intryck jag fått genom mina korta samtal med de respondenter 

som tackat nej till, eller ställt in intervjuerna. De personer jag kontaktat för intervju, för att höra hur 

de mäter ROI, har visat svaghet när de väl ska förklara hur och vad de gör för att mäta förtjänsterna. 

Det finns därför anledning att ifrågasätta trovärdigheten till dem som svarat att de mäter ROI. Det 

finns även anledning att låta företagen ta Farleys (2005) frågor till hjälp för att avgöra hur de kan 

arbeta med mätningarna.   

 

5.3.2 Mätning genom kontroll – eller kontroll genom mätning? 

De företag som mäter kostnaderna verkar göra detta utan problem. Större svårigheter verkar dock 

finnas i hur företagen kan mäta värdet av vad de får tillbaka. Min enkätundersökning visar att 

företagen mäter kostnaderna och förtjänsterna på årsbasis och att mätningarna oftast är kopplade till 

bokslut och budget. Boksluts- och budgetarbeten är processer som jag kopplar till kontroll, varför 
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jag tror att mätningarna ofta görs i ett kontrollerande syfte. Att mätningarna kopplas till kontroll kan 

verka oroväckande, men att mätningarna genomförs årligen behöver däremot inte vara det. Enligt 

mig gör revisorernas krav på redovisningens tillförlitlighet (Steen & Welch, 2011), samt det faktum 

att företagen ska kunna använda mätningarna (Johansson & Johrén, 2011; Caplan, 2011), att årliga, 

tillförlitliga och användbara mätningar är att föredra vid mätningar av ROI. 

 

5.3.3 Gemensamma drag 

Det finns gemensamma drag i den teori som beskriver hur Talent Management kan mätas och hur 

Stinas företag arbetar med mätningar. Caplan (2011), Farley (2005) och Lawler och Boudreau 

(2009) är alla på samma spår. De menar att mätningar bör grundas i en behovsanalys och att 

mätningarna först bör konkretiseras i mått för aktiviteten i sig för att sedan kopplas till företagets 

mål, oavsett om det görs ekonomiskt eller inte. Företagen bör utgå från vad som bidrar till 

lönsamhet och vilka tal som är viktiga att mäta i just deras verksamhet (Steen & Welch, 2011). Stina 

förklarar att hennes företag analyserar investeringarnas effekter i förhållande till företagets 

affärsrelaterade mål, något som kan ses som exemplariskt i förhållande till teorin. Stina beskriver 

vidare hur företaget hon jobbar på använder självskattning och medarbetarundersökningar i 

beräkningarna, vilket Caplan (2011) rekommenderar men som även kan kopplas till hur Npowers 

lyckade micro-mätning. Inga exempel har dock beskrivit likheterna med Npowers övriga 

tillvägagångssätt, jämförelser av försäljningssiffror och nöjda kunder. Stina noterar vidare 

sambandet mellan de anställdas trivsel och ROI av Talent Management, något som känns igen från 

Caplans (2011) exempel med McDonalds. 

 

5.3.4 Nyckeltal 

Exempel på nyckeltal som tas upp i förbindelse med hur företag mäter Talent Management är: 

personalomsättning, företagets attraktivitet, yrkes- och personlig kompetens, interna/externa 

rekryteringar, annonskostnader och kostnader av trainee-program. Jag anser att dessa variabler är 

stora nog för att vara pålitliga i Caplans (2011) mening. Av empirins beräknade nyckeltal är det 

endast personalomsättning som återfinns i de teoretiska exemplen. Teorin tar upp nyckeltal som 

empirin kan ha nytta av, bland annat: antal interna befordringar, frånvarograd, tid för inskolning i 

nya roller, hur många procent av de anställda som är högpresterare och hur många av dem som 

befordras. Jag finner det intressant att Stinas sätt att mäta talangarbetet på många sätt går i linje med 

teoretiska rekommendationer. Detta samtidigt som hon påpekar att företaget utvecklat deras 

mätsystem på egen hand, utan teoretiska influenser. Både Caplan (2011) och Yapp (2009) är överens 
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om att micro-mätningar kan vara lösningen på de svårigheter företag har med att mäta ROI. Inget 

tyder dock på att företagen i studien har tillämpat dessa mindre mätningar. Jag tror att mätningar av 

den sorten skulle göra det lättare för företag att närma sig mätningar av förtjänsterna som är 

relaterade till Talent Management. 

 

5.3.5 Bristande litteratur 

Elin efterlyser mer litteratur inom ämnet. Faktum är att det finns få konkreta exempel på hur ROI av 

humankapital kan tas fram. Litteraturen förser istället läsaren med tillvägagångssätt och ledtrådar 

för att läsaren själv ska kunna sätta ihop sina mätsystem. Enkäter och intervjuer visar att företag inte 

tagit till sig dessa ledtrådar och inte heller ansträngt sig för att ta fram beräkningsmodeller, vilket 

avslöjar ett behov av mer teori med fler konkreta tillvägagångssätt. Behovet verkar teoretiker ha 

tagit till sig då (Mayo 2005; Verma & Dewe 2008 i Steen & Welch, 2011) menar att teoretiker nu 

försöker att utveckla dessa mätverktyg. Min enkät och intervjuer visar få exempel på hur företagen 

mäter förtjänsterna av Talent Management. Samtidigt tar de upp exempel på hur kostnader mäts. 

Det är därför intressant att teorin jag kommit över, i första hand behandlar vilka strategier företagen 

kan använda för att mäta ROI, men inte exemplifierar kostnadsberäkningar. Troligtvis har detta att 

göra med ett försök från teoretikerna att möta det praktiska behovet av mätning av förtjänsterna. 

Samtidigt som det finns ett ökat behov av litteratur om hur företag ska mäta de ekonomiska 

effekterna, är det viktigt att företagen inte kopierar dessa modeller utan eftertanke. Företagen måste 

ta hänsyn till Barons (2011) slutsats om att det inte finns något bästa sätt att mäta och Caplans 

(2011) råd om att mätningar måste göras utifrån företagets övergripande strategi. Slutligen bör det 

noteras att både Yapp (2009) och Caplan (2011) är överens om att mätningarna inte måste vara 

ekonomiska, en åsikt som uppenbarligen stämmer med empirin. 
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5.4 Vad visar mätningarna? Kopplar företagen resultaten till lönsamhet? 

Majoriteten av de företag som mäter ROI av Talent Management hävdar att deras insatser är 

lönsamma. Då dessa svar är få och bedömningarna har gjorts av företagen själva, bör dessa resultat 

inte likställas med att Talent Management är lönsamt, även om många företag verkar förutsätta 

detta. Enkätsvaren visar att de svarande förutsätter att talangarbetet ökar motivationen och 

prestationen hos de anställda och får dem att stanna i företaget. Dessa effekter kan enligt teorin 

kopplas till lönsamhet. Det är dock intressant att respondenterna som svarar att Talent Management 

ger dessa positiva effekter inte lyckas redovisa det ekonomiskt. För att kunna koppla effekterna till 

lönsamhet bör de kunna relateras till de investeringar som gjorts. I och med att kostnaderna och 

förtjänsterna i de undersökta företagen sällan mäts är det svårt att bevisa Talent Managements 

lönsamhet. 

 

Uppsatsens teori, enkätresultat och intervjuer har delade, och inte alltid så starka åsikter om 

huruvida ROI bör beräknas eller inte. Trots detta är det intressant att teorin belyser vikten av att 

kombinera mätningarna med (Toulson & Dave, 2004), eller mäta effekterna i annan än ekonomisk 

form för att säkerställa att insatsernas verkar i rätt riktning (Caplan, 2011). Vidare belyser 

intervjuerna hur viktigt det är att HR kan argumentera med andra i ledningen, något som bevisligen 

underlättas med konkreta bevis (Farley, 2005), ekonomiska eller inte. Det är därför anmärkningsvärt 

att endast 12 procent av respondenterna inte mäter effekterna överhuvudtaget.  
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6. SLUTSATS 

Här besvaras uppsatsens forskningsfrågor tillsammans med min egen reflektion kring uppsatsens 

resultat.   

 

Uppsatsen visar att endast en liten del av Sveriges hundra största företag mäter ROI av Talent 

Management. Kostnaderna mäts i större grad än förtjänsterna och mäts i ett kontrollerande syfte. 

Även om företagen finner andra, icke-mätbara effekter av Talent Management så visar studien, trots 

teoretiska rekommendationer, att få företag mäter effekterna överhuvudtaget. 

 

Uppsatsen ger en förståelse för varför förtjänsterna inte mäts. Samtidigt som fördelarna med 

ekonomiska mätningar överväger nackdelarna så är svårigheterna större än behovet. Den 

kunskapsbrist som finns om hur de positiva ekonomiska effekterna kan mätas beror på en allt för 

låg prioritet. Företagen prioriterar inte de ekonomiska mätningarna och har därför inte lärt sig att 

bemöta det behov som finns. Det saknas både praktisk och teoretisk kunskap om hur företag kan 

mäta ROI, vilket skapar en intressant paradox: Om intresset av mätningarna inte är högre, hur kan 

företagen då få kunskap? Utan kunskap kommer HR att få problem att argumentera för sina 

talanginsatser. Talent Management är, som inledningen visar, ett teoretiskt växande paradigm som 

framförallt har etablerats i praktiken. Att Talent Management är legitimerat och accepterat idag är 

dock ingen garanti för att det är det imorgon. Det är därför befogat att oroas över de konsekvenser 

uteblivna talangsatsningar skulle föra med sig. Konsekvenserna beror helt på Talent Managements 

lönsamhet, som fortfarande är oviss och outforskad. HR har en vana att argumentera för satsningar 

relaterade till företagets humankapital. En dag kommer HR även att behöva argumentera för Talent 

Management. Dessa argument behöver dock  inte nödvändigtvis vara ekonomiska. 

 

Sveriges hundra största HR-avdelningar har ett stort inflytande och trots att få företag mäter ROI av 

Talent Management så har de bevisligen ett starkt stöd hos företagsledningen. Stödet tyder på att 

företagsledningen tror så starkt på Talent Management att HR har viktigare uppgifter för sig än att 

genomföra mätningar. Framförallt tror jag att de som ansvarar för arbetet med talanger har blivit så 

duktiga på att framföra sina ståndpunkter med mjuka argument att de klarar sig utan de hårda 

kalkylarken.  

 

Litteratur, enkäter och intervjuer visar en överensstämmande logik om att företagens talanginsatser 

är lönsamma och tur är väl det. Det vore konstigt om företagen fortsatte med något som kostar mer 
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än det smakar. Lika tydligt som denna självklara logik visar företagen en oförmåga att omvandla det 

uppenbara till ekonomiska fakta. Jag förstår, med den bristande teori och praktik som finns i fältet, 

att det är svårt för företag att mäta ROI men med vidare eftertanke borde det inte vara så svårt att ta 

fram fakta som säger att ”våra anställda stannar si och så länge”, jämföra dessa effekter och utifrån 

dem dra slutsatsen om investeringens lönsamhet. Genom mätningar kan företagen jämföra 

avdelningar och företag med varandra och på så sätt utveckla sitt arbete med talanger. Att HR inte 

kan argumentera ekonomiskt med företagsledningen är problematiskt. Om företag inte lyckas 

argumentera för deras talanginitiativ, hur kan de då vara säkra på att få behålla dem?  

 

Vi har lärt oss att oförmågan att mäta ekonomiskt beror på bristande kunskap och vilja och den har 

funnits sedan uttrycket HRA myntades. Men vad beror denna ovilja på? HR-avdelningarnas 

människokännare arbetar ofta under samma tak som rationella, resultatinriktade ekonomer. Att fråga 

en kollega om råd, om det så behövs, för att få hjälp med att utarbeta ett verktyg för att mäta 

effekter av talanger borde inte vara så svårt. Men vill verkligen avdelningarna komma närmare 

varandra? Skulle företagen mäta effekterna om det vore lättare? Kultur, stolthet, makt och envishet 

kan hindra detta. På samma sätt som att ett företags budget kan ses som ett medel för makt och 

kontroll kan även ekonomiska beräkningsmodeller vara ett maktredskap som ledningen och 

ekonomiavdelningen vill behålla för sig själva. 

 

Uppsatsens analys visar även på en viss fruktan ur ett HR-perspektiv att träda in i redovisningens 

värld. Vissa respondenter vill göra Talent Managements effekter transparanta genom tydliga 

mätningar. Uppsatsen avslöjar dock att det kan finnas något att dölja, något som gör att företagen 

inte gör sitt yttersta för att lära sig mäta effekterna, ekonomiska eller inte. Möjligtvis finns det en 

rädsla för att mätningarna ska visa negativa resultat, något som inte bara skulle påverka Talent 

Management, men ifrågasätta HR och dess hjärtefrågor i stort. Hur kommer det sig att företagen är 

så övertygade om att Talent Management är lönsamt när det inte mäts? Trots den tidigare beskrivna 

viljan att behålla maktstrukturer så finns det något tilltalande med HR och Talent Management. 

Begreppet är positivt laddat och är på väg att institutionaliseras samtidigt som dess fördelar tas för 

givet och är svåra att säga emot. Att rekrytera, utveckla och behålla de bästa talangerna är något 

som gynnar de flesta samtidigt som det är accepterat och modernt. Att beslutsfattarna själva är 

talanger gör det förståeligt att de försvarar talangsatsningarna. Med avsaknaden av bevis blir det 

lättare att leva med tron om att något fungerar. När tåget rullar och solen skiner är det oftast tyst och 

rofyllt. Men när det slutar fungera, när ovädret tar till och tåget står still. Då kommer ifrågasättande 

röster att höjas. När traineeprogrammen möter motgång och talanger flyr företagen kan vi inte 
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blunda längre. När konsulterna byter inriktning och nästa fluga ser dagens ljus tror jag att tvivlarna 

kommer att göra sin röst hörd och kräva ett kvitto på lönsamhet.  

 

Även om uppsatsen gett en god förståelse för Talent Management så skapar den även förståelse för 

HR i ett större perspektiv. Att utifrån mina resultat och det stora område som Talent Management 

omfattar, tro att Talent Management skulle vara en frizon i HR:s annars så ROI-fyllda vardag är 

naivt. Uppsatsen visade inga tecken på att HR mäter förtjänsterna inom andra områden. Möjligtvis 

skulle de ha gjort det om de hade tid och kunskap. HR-området utvidgas år för år. Allt fler 

arbetsuppgifter och områden förs över till en avdelning som redan har mycket att göra. Senaste åren 

har bland annat Employer Branding, Talent Management, Agile och CSR lagts på HR:s axlar 

samtidigt som press kommer från ledning, anställda, kunder, facket och samhället. Ironiskt nog 

anklagas ibland HR för att inte göra någonting. Möjligheten att räkna ut ROI skulle onekligen 

synliggöra HR:s bidrag i organisationen. Resultaten av sådana mätningar skulle även hjälpa HR att 

avgöra vilka av alla dessa områden och konsultidéer som ska satsas på. Om Talent Management är 

ett av dessa områden är ännu oklart och kan inte, utifrån min studie och ekonomiska räknesätt, 

klassas som lönsamt. Jag tror att det är viktigt för Talent Management som nytt paradigm att visa 

dess ekonomiska bidrag till verksamheten. Det har tyvärr inte gjorts hittills och kommer inte att 

göras så länge behovet är oviktigt. 
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7. AVSLUTANDE ORD 

Här presenteras mina avslutande tankar och rekommendationer för framtida forskning. 

 

Min studie kartlägger i första hand varför, varför inte och hur ofta Sveriges hundra största företag 

mäter de ekonomiska effekterna av Talent Management. Studien visar intressanta resultat men 

lyckas inte generera konkreta exempel på hur Talent Management mäts eller borde mätas i Sverige. 

Det finns ett behov för ökad vetenskaplig forskning kring hur ekonomiska effekter kan mätas. 

Enkätsvaren om icke-ekonomiska effekter är förvånande och visar att det finns behov för utförligare 

studier om hur HR mäts överhuvudtaget. Jag tror att en lätt, begriplig och fungerande metod för att 

mäta effekter av Talent Management, ekonomiska eller inte, skulle ge HR ytterligare stöd till- och 

utveckling av deras processer i allmänhet, inte bara relaterat till talanger. Vidare skulle dessa 

mätningar ge det nya konsultparadigmet den plats i organisationsteorin som Talent Management 

idag saknar. Om denna plats inte eftersträvas finns det en risk att begreppet tunnas ut och förlorar 

mening. 

 

 

Aron Gustavsson 

30.05.2012 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor och enkätsvar 
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Bilaga 2 

Intervjuhandledning - Elin 

 

Övergripande 

 

 Kan du berätta om er verksamhet, om ert företag och din roll i företaget? 

 Om du tänker tillbaka på enkäten, var det några frågor som du fastnade för? Som var mer 

intressanta? 

 

Kostnader 

 

  Du har svarat att ni mäter kostnaderna. Hur kommer det sig att ni gör det? 

 Hur mäter ni kostnaderna?  

 

Förtjänster 

 

 I enkäten svarar du att ni inte mäter förtjänsterna. Hur kommer det sig?  

 Ser ni ett behov av att mäta förtjänsterna? Tycker ni att det är viktigt? 

 Har ni försökt att mäta förtjänsterna? 

 Vilka är svårigheterna med att mäta förtjänsterna i ert företag? 

 

      Lönsamhet 

 

 I enkäten svarar du att Trainee-programmet ger ökade intäkter men kan inte bevisa det i 

ekonomiska termer. Hur resonerar du kring det? 

 

 Anser du att Talent Management är lönsamt?  

 Du svarar att ni har ett stort stöd hos företagsledningen i ert arbete med talanger. Tror du att ni 

skulle ha lagt större fokus på att mäta Talanghanteringen om stöd varit mindre? 

 

 Har du tagit del av teori inom området? Anser du att det är tillräckligt?  
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Bilaga 3 

Intervjuhandledning - Stina 

 

Övergripande 

 Kan du berätta om er verksamhet, om ert företag och din roll i företaget? 

 Om du tänker tillbaka på enkäten, var det några frågor som du fastnade för? Som var mer 

intressanta? 

 

Förtjänsterna 

 Du har svarat att ni mäter förtjänsterna. Varför gör ni det?  

 Hur mäter ni förtjänsterna? 

 Ser ni några svårigheter med att mäta förtjänsterna? 

 Anser du att det är viktigt att mäta dem?  

 

Kostnaderna 

 Varför mäter ni kostnaderna? 

 Hur mäter ni kostnaderna? 

 

Lönsamhet 

 Vad visar mätningarna? 

 Anser du att Talent Management är lönsamt? 

 Har du tagit del av teori inom området? Anser du att det är tillräckligt? 
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