
  

 

 

Att behålla ”rätt” medarbetare 

En studie om hur Talent Management upplevs av 

arbetstagare 

 

Författare: Sofia Sand, Hanna R 

Lindström och Emelie Karlsson 

Handledare: Annika Schilling 

Examinator: Mikael Lundgren 

Termin: VT15 

Ämne: Organisation 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2FE74E 



  
 

i 
 

Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE74E, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2015 

 

Författare: Sofia Sand, Emelie Karlsson och Hanna R Lindström 

 

Handledare: Annika Schilling 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Titel: Att behålla ”rätt” medarbetare - En studie om hur Talent Management upplevs 

av arbetstagare 

 

 

 

Bakgrund:  Organisationers konkurrens om duktiga medarbetare har aldrig varit 

hårdare och med rätt arbetstagare på rätt plats kan organisationen 

skapa konkurrensfördelar. För att anses attraktiva måste organisationer 

kunna möta arbetstagares krav och erbjuda mer än bara en arbetsplats 

att gå till. Det pågår ett “krig” om talanger och när organisationer 

lyckats attrahera en talang måste de också se till att behålla den. Det 

finns dock en risk med att organisationen glömmer de medarbetare 

som inte är definierade som talang. Organisationen måste därför hitta 

ett hållbart sätt att attrahera, utveckla och behålla alla de rätta 

medarbetarna.  

 

Syfte:  Syftet med studien är att skapa förståelse för hur de valda 

organisationerna arbetar med Talent Management samt hur arbetet 

upplevs av medarbetarna. Genom detta vill vi bidra till ökad förståelse 

för hur medarbetarnas uppfattning av Talent Management påverkar 

deras inställning till arbetet.  
 

 

Metod:  Vi har genomfört en flerfallsstudie där två organisationer som arbetar 

med Talent Management har undersökts. Genom en kvalitativ 

forskningsmetod har vi samlat in data i form av semistrukturerade 

intervjuer. I intervjuerna deltog både medarbetare och de ansvariga för 

organisationernas arbete med Talent Management. 

 

Slutsats:  Talent Management hänger ihop med organisationens kultur och när 

det är väl integrerat i kulturen uppstår ett Talent Mindset. Det är 

organisationens Talent Mindset som ligger till grund för hur de arbetar 

med Talent Management. För ett framgångsrikt arbete med Talent 

Management måste organisationen erbjuda utvecklingsmöjligheter till 

alla medarbetare, inte bara till identifierade talanger. 

Utvecklingsmöjligheter bidrar till motivation och en positiv 
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inställning till arbetet vilket gör att organisationer lättare behåller de 

rätta medarbetarna. Om organisationer arbetar med samtliga 

medarbetares utvecklingsmöjligheter kan de dock gynnas av att kalla 

strategin för något annat än Talent Management i syfte att inte 

kommunicera ett felaktigt fokus på talang.  

 

Nyckelord:  Talent Management, Talent Mindset, Organisationskultur, Motivation, 

Upplevelse, Inställning till arbetet  
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Title: To retain the ”right” employees - A study about employee reactions to Talent 

Management 

 

 

Background:  The competition among good employees is tougher than ever. The 

right people in the right place of an organization will provide the 

company with a competitive advantage. There is an ongoing war for 

talented employees, and organizations must know how to meet 

employee needs. When a company is able to attract a talent they also 

need to know how to retain it. However, there is a risk that 

organizations overlook the employees that have not been identified as 

talents. Therefore, organizations need to make sure that they have a 

sustainable approach to attract, develop and retain, not only talents, 

but all the right people. 

 

Purpose:  The purpose of this study is to investigate how the selected 

organizations work with Talent Management and the employee 

reactions to it. We aim to increase the understanding of how the 

employees’ reactions to Talent Management can affect their attitudes 

towards work. 

 

Method:  We did a case study where two organizations that work with Talent 

Management were investigated.  We used an abductive research 

approach and a qualitative research method. Data was collected 

through semi-structured interviews. Bother the manager of the Talent 

Management process and the employees participated in the interviews. 

 

Conclusion:  Talent Management is related to organizational culture. Therefore, it 

is important to align Talent Management into the culture in order to 

create a Talent Mindset. The Talent Mindset is the basis for how the 

organization works with Talent Management. To work with Talent 
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Management successfully, the organization needs to develop all 

employees. When the employees experience opportunities to develop 

in the organization they also feel motivated. Motivation contributes to 

positive attitudes and that will make it easier for organizations to 

retain the right people. If the organization works for all employees 

opportunity to develop within the organization they could benefit from 

calling the strategy for anything other than Talent Management, in 

order to not communicate a wrong focus on talent.  

 

 

Key words: Talent Management, Talent Mindset, Organizational culture, Motivation, 

Employee reactions, Attitudes 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi ge läsaren en bakgrund till det valda ämnet. Vi 

kommer kortfattat förklara vad begreppet Talent Management är och visa på 

relevansen varför vi studerar det valda ämnet. Bakgrunden kommer mynna ut i en 

problemdiskussion som sedan konkretiseras till specifika frågeställningar och ett syfte 

med studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Det blir allt viktigare för organisationer att ta hand om sin personal och kompetens. Inte 

minst för att rekrytering oftast innebär stora kostnader för företag och om organisationer 

får in rätt personer från början finns det mycket tid och pengar att spara. Det handlar 

dock inte bara om att anställa rätt personal. För att bli en framgångsrik organisation i 

dagens kunskapsintensiva samhälle krävs det också att organisationer och arbetstagare 

möter varandras krav på ett annat sätt än vad de gjorde förr (Wikström & Martin, 2012). 

Konkurrensen om duktiga medarbetare har aldrig varit hårdare (Earle, 2003). Samtidigt 

som det är viktigt för organisationer att kunna behålla sin personal har dagens 

utveckling lett till att vi är i en situation med mer rörlig arbetskraft än någonsin. Idag 

stannar i regel en arbetstagare inte lika länge på en arbetsplats som de gjorde tidigare 

(Ganco et al., 2014). Jakten på personlig utveckling och nya utmaningar driver många 

till nya arbetsplatser. Detta tyder på att organisationer idag får kämpa mer för att kunna 

erbjuda sina arbetstagare de utvecklingsmöjligheter arbetstagarna kräver för att kunna 

växa med företaget och därmed också stanna kvar. Detta tillsammans med den ständigt 

pågående talangjakten har bidragit till att Talent Management kommit att bli ett hett 

omdiskuterat ämne.  

 

Talent Management handlar om att på bästa sätt attrahera, utveckla och behålla rätt 

medarbetare (Cheese et al., 2008). Enligt Wikström och Martin (2012) syftar Talent 

Management till att skapa organisationer där arbetstagarna trivs, utvecklas och skapar 

resultat. I och med den ökande rörligheten på den globala arbetsmarknaden och 

förändringar i arbetets karaktär, blir det svårare för organisationer att attrahera, utveckla 

och behålla de medarbetare som skapar värde för organisationen (Cheese et al., 2008). 

Att arbetskraft kommer och går är ett ofrånkomligt problem och därför också något som 

organisationer behöver lära sig att hantera. Ett hållbart arbete med att utveckla 
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medarbetare är därför viktigt och något organisationer dagligen måste arbeta med 

(Wikström & Martin, 2012). Talent Management kan vara ett sätt för organisationer att 

differentiera sig i val av strategi för att på ett effektivt sätt uppnå sina organisatoriska 

mål (Ashton & Morton, 2005).  

 

På en allt mer global arbetsmarknad blir det viktigare för organisationer att vara med i 

konkurrensen om duktiga medarbetare som sträcker sig världen över (Alemibola 

Elegbe, 2010). Att kunna identifiera talanger kan skapa en god förutsättning för 

framgång, tillväxt och nya möjligheter. Enligt Grey (2009) kan ingen organisation verka 

i en sluten miljö och på grund av det ständiga utbyte som råder mellan organisation och 

samhälle blir det allt viktigare för organisationen att inte bara anställa en person med 

god kompetens utan även rätt person för organisationen. Många organisationer vill idag 

att deras arbetstagare ska representera organisationens kultur, värderingar och 

antaganden. Enligt Schein (1983) är kultur samlade värderingar och ett mönster av 

delade grundantaganden som en grupp har lärt sig när de gemensamt löst problem. Om 

en organisations arbete med Talent Management ska fungera är det, enligt Wikström 

och Martin (2012), även viktigt att Talent Management är väl integrerat i 

organisationens kultur. Detta tyder på att det är viktigt för organisationer att noga 

överväga vilka personer de ska rekrytera. Enligt Schein (1983) är antaganden det 

djupaste steget i företagskulturen och därmed även det svåraste att förändra. Det är en 

indikation på att i tillägg till att attrahera talanger bör organisationer även anställa 

människor med attityder, värderingar och antaganden önskvärda i företaget. En 

nyckelfråga för många organisationer är att hitta ett hållbart sätt att attrahera, utveckla 

och behålla både sina talanger och medarbetare. Det är idag en utmaning för de flesta 

och här har Talent Management kommit att bli omdiskuterat, är Talent Management ett 

koncept för framgång? 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det uppkommer ständigt nya strategier och trendiga koncept för framgång som ska ge 

ledningen i organisationer nya synvinklar och kunskap om hur organisationer kan styras 

för att på ett mer effektivt sätt nå sina mål. Talent Management är en av dessa strategier 

och i grunden handlar det om att attrahera, utveckla och behålla rätt människor inom 

organisationen (Gandossy & Kao, 2004). Det kan tyckas vara något organisationer har 
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arbetat med i alla tider och gammal strategi med nytt trendigt namn eller inte, vi vet att 

med begreppet följer viss problematik. Enligt Lewis och Heckman (2006) ligger en del 

av problematiken i svårigheten att definiera Talent Management. Det är upp till var 

organisation att definiera vad en talang är och hur arbetet med talangerna ska gå till. 

Dries (2013) poängterar vikten av att organisationer som arbetar med Talent 

Management inkluderar olika kulturer, språk och sociala konstruktioner när de ska 

definiera vad en talang är. Enligt Gandossy och Kao (2004) pågår det idag ett “krig” om 

att hitta och utveckla talanger inom organisationer, det skapas alltmer utstuderade 

strategier för att säkra organisationens framtid samtidigt som de försöker skapa 

konkurrensfördelar. En risk som uppstår när organisationer arbetar med Talent 

Management är dock att det kan uppstå en “hård” kultur med mycket tävlingsinstinkt 

och egoistiskt tänkande (Dries, 2013).  

 

Det spelar ingen roll om en organisation uttalat arbetar med Talent Management, vikten 

av kompetenta medarbetare i organisationen är lika viktig. Med “kriget” om talang 

följer också vikten av att organisationer ska kunna behålla sina identifierade talanger. 

När en organisation identifierar en talang menar vi att de också måste erbjuda 

utvecklingsmöjligheter för att möta medarbetarens krav på utveckling och därmed ha 

möjlighet att behålla värdefull kompetens inom organisationen. Det finns ingen 

standardiserad form av utvecklingsplan menad att passa alla i en organisation. Vi tror att 

människor är för individualistiska för att acceptera att alla ska ha samma plan. Vi menar 

dock att organisationer behöver förstå hur medarbetarna upplever deras arbete med 

Talent Management. Vidare menar vi att det är viktigt för organisationen att förstå hur 

alla arbetstagarna i organisationen upplever Talent Management, inte bara de som blivit 

utplockade som talanger. Vi  ser ett problem i att det kan bli för mycket fokus på 

talanger. Vi menar att det är viktigt för organisationen att förstå alla medarbetarnas 

upplevelser för att få en helhetsbild av hur arbetet uppfattas. Om organisationen förstår 

hur deras arbete med Talent Management upplevs av samtliga medarbetare har de också 

möjlighet att utveckla sitt Talent Management för att tillfredsställa fler medarbetare. Vi 

vill därför få en förståelse för hur organisationers arbete med Talent Management kan 

upplevas av medarbetarna. För att få en rikare bild, fler aspekter av arbetet med Talent 

Management och möjlighet till viss kontrastering har vi valt att studera två olika företag 

som arbetar med detta. 
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1.3 Problemformulering 

 

 Hur arbetar organisationerna med Talent Management?  

 

 Hur upplever medarbetare organisationernas arbete med Talent Management? 

 

 Hur påverkar Talent Management de anställdas inställning till arbetet? 

 

 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur de valda organisationerna arbetar med 

Talent Management samt hur arbetet upplevs av medarbetarna. Genom detta vill vi 

bidra till ökad förståelse för hur medarbetarnas uppfattning av Talent Management 

påverkar deras inställning till arbetet.  
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2 Metod 

I följande kapitel kommer vi redogöra för hur vi har gått tillväga för att genomföra 

uppsatsen. Vi kommer under samtliga avsnitt att presentera, motivera och diskutera de 

metodval vi gjort gällande teori och empiri.  

 

2.1 Abduktiv forskningsansats 

Ett centralt problem inom vetenskapligt arbete är hur forskare ska relatera teori och 

verklighet till varandra. Valet av forskningsansats beror på uppfattningar om 

relationerna mellan teori och empiri. Det finns två huvudsakliga metodansatser vilka är 

induktiv och deduktiv metod (Wallén, 1996). Även en tredje ansats förekommer där 

forskaren skiftar mellan teori och empiri, Olsson och Sörensen (2011) benämner denna 

som abduktiv. Den induktiva metoden innebär att forskaren utgår från observationer och 

datainsamling, vilka kommer leda till ett resultat som sedan kopplas till teorier. Den 

deduktiva metoden betyder istället att forskaren utgår från teorier och befintlig kunskap 

inom området och därefter ställs hypoteser upp som prövas i en empirisk granskning 

(Wallén, 1996). Vi har valt en abduktiv metod då vi samlat in teori och empiri i olika 

stadier (Olsson & Sörensen, 2011). Vårt intresse att studera Talent Management 

uppkom från egna observationer då vi läst om att begreppet fått en allt större betydelse 

för organisationer samt att det är en uppkommande trend inom HR. Då intresset för 

ämnet vuxit fram började vi leta efter relevanta teorier kring begreppet Talent 

Management för att få en bättre förståelse när vi sedan skulle utforma våra 

intervjufrågor. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) har abduktion drag av både 

induktiv och deduktiv metod, men de är tydliga med att poängtera att det inte enbart är 

en kombination av dessa två. Den abduktiva metoden gav oss möjlighet att pendla 

mellan teori och empiri för att få det att stämma överens (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Innan intervjuerna genomfördes visste vi inte hur de valda organisationerna arbetar med 

Talent Management, detta betyder att vi använde en abduktiv metod som möjliggjorde 

att vi kunde justera teorierna efter insamling av empiri. Att vi kunde pendla mellan teori 

och empiri gjorde det möjligt för oss att finna relevant data för att uppnå vårt syfte med 

studien.  
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2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Det finns i huvudsak två metodiska angreppssätt vilka används för att beskriva ett 

problem, kvantitativ och kvalitativ metod. Vilket angreppssätt som tillämpas beror på 

vilken typ av information som ska undersökas (Holme & Solvang, 1997). Den 

kvantitativa metoden är baserad på statistisk bearbetning av data och tyngdpunkten 

ligger därför i kvantifiering, den kvalitativa metoden har istället en tyngdpunkt vid ord 

(Bryman & Bell (2005). Vidare menar Bryman och Bell (2005) att den kvalitativa 

metoden ger forskaren möjlighet att gå djupare in på det valda ämnet än vad den 

kvantitativa metoden gör. 

 

Vår uppsats har baserats på en kvalitativ forskningsmetod då vi fann den bäst lämpad 

för att uppnå vårt syfte, vilket var att skapa en förståelse för hur arbetet med Talent 

Management går till i praktiken samt få en förståelse för hur arbetet upplevs av 

arbetstagarna i de företag vi valt att undersöka. Vi byggde vår empiri utifrån de åsikter 

och erfarenheter respondenterna gav oss. Vi anser att den kvalitativa metoden var att 

föredra då vi har haft stor nytta av ord och känslor från respondenterna i vårt försök att 

tolka deras upplevelser av Talent Management. Enligt Wallén (1996) är det vid en 

kvalitativ metod viktigt med medverkan från människor för att kartlägga och förstå 

informella kontaktmönster och arbetsrutiner i en social organisation. För att få svar på 

våra forskningsfrågor hade en medverkan från människor en betydande roll då de med 

egna ord kunde beskriva hur arbetet med Talent Management går till samt hur de 

upplever arbetet. Holme och Solvang (1997) menar även att kvalitativa studier 

genomsyras av flexibilitet när det gäller forskningsprocessen eftersom syftet och 

frågeställningarna kan komma att ändras under arbetets gång beroende på vilken 

information som samlas in. Framväxten av resultatet sker i en växelverkan mellan både 

forskare och respondenter samt mellan teori och empiri (Holme & Solvang, 1997). Då 

organisationer arbetar med Talent Management på olika sätt ansåg vi det viktigt att 

under arbetsprocessen vara flexibla kring arbetets riktning. 

 

 

2.3 Fallstudie 

Undersökningsdesign utgör en struktur som styr och vägleder hur användandet av 

metod och analysering av data sker. Experimentell design, surveystudier och fallstudier 

är exempel på olika undersökningsdesigner (Bryman & Bell, 2005). Vi kommer i vår 
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studie att använda oss av en flerfallsstudie, då vårt syfte är att söka förståelse för hur 

olika organisationer arbetar med Talent Management och hur det upplevs av 

medarbetarna. Enligt Merriam (1994) innebär en fallstudie att forskaren intresserar sig i 

en specifik situation och strävar efter att på ett ingående sätt belysa denna och beskriva 

hur de inblandade personerna tolkar situationen. Enligt Wallén (1996) är fördelen med 

fallstudier att det fenomen som studeras sker under verkliga förhållanden. Eftersom det 

finns mycket forskning kring Talent Management och då det är ett relativt nytt begrepp, 

ville vi undersöka hur företag tillämpar arbetet med Talent Management i praktiken. 

Därav var valet att göra en fallstudie bäst lämpad för att uppnå vårt syfte. Metoden 

används generellt när forskare är ute efter att svara på frågor som “hur” eller “varför” 

där fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang (Yin, 2007). 

Genom att studera ett specifikt fall går det att försäkra att en organisatorisk företeelse 

faktiskt finns och att en viss verksamhet eller process fungerar i det specifika fallet 

(Wallén, 1996). 

 

Fallstudie kan enligt Yin (2007) vara av två olika slag, enfallsdesign eller 

flerfallsdesign. En flerfallsstudie används när en och samma undersökning inrymmer 

mer en ett fall, vilket vår undersökning gör. Vi ville studera två organisationer för att se 

om det fanns några skillnader och likheter i arbetsprocesserna samt om upplevelserna 

från arbetstagarna skiljer sig i de olika organisationerna. Enligt Andersen (1998) kan det 

vara fördelaktigt att studera mer en ett fall, då forskaren på ett bättre sätt kan förklara, 

beskriva och förstå det fenomen som undersöks. Även Yin (2007) menar att en 

flerfallsstudie är att föredra framför en enfallsstudie om möjligheten att välja ges och 

det finns tillräckligt med resurser. Om det är en fallsstudie där två fall studeras ökar 

sannolikheten att det blir en bra undersökning i jämförelse med att enbart studera ett 

specifikt fall. För vår studie är en flerfallsstudie att föredra, då den inrymmer åsikter 

från respondenter som företräder två olika företag, vilket följaktligen innefattar fler 

perspektiv av arbetet med Talent Management. Efter att vi haft intervjuer med 

respondenter från respektive företag fick vi även reda på att organisationerna arbetar 

med Talent Management på olika sätt. Det ena företaget arbetar mer med att ta tillvara 

på all kompetens i företaget genom att utvärdera alla medarbetare och det andra 

företaget satsar mer på enskilda talanger som de bland annat ser har en potential till att 

nå högre positioner inom företaget. Att studera två fall som arbetar med Talent 
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Management på olika sätt gjorde därmed att vi kunde få en bredare bild av hur arbetet 

med Talent Management kan gå till i praktiken. 

 

2.3.1 Val av undersökningsobjekt 

Vi började leta undersökningsföretag genom att granska olika företag och om de hade 

ett uttalat arbete med Talent Management. Vi skickade ut mail till HR-avdelningarna på 

de olika organisationerna, berättade om uppsatsens syfte samt frågade om 

organisationernas arbete med Talent Management. När vi fick svar från organisationen 

om hur arbetet med Talent Management såg ut kunde vi avgöra om det var av intresse 

för oss att välja just den organistationen till vårt undersökningsobjekt. Enligt Yin (2013) 

görs ett avsiktligt urval då undersökningsobjektet besitter en viss kunskap eller värdefull 

information vilken är relevant för studiens syfte och forskningsfråga. I och med det, 

valde vi företag som har ett uttalat arbete med Talent Management. Vi fick snabbt svar 

från två företag, det ena beläget i Karlskrona och det andra i Stockholm. Båda företagen 

hade väl utformade Talent Management-strategier vilket går i linje med uppsatsens 

syfte.  

 

Vi har valt att genomföra studien i två multinationella organisationer inom två olika 

branscher. Den ena organisationen är ett försvar- och säkerhetsföretag vilka förser den 

globala marknaden med produkter, tjänster och lösningar för militärt försvar och civil 

säkerhet. Den andra organisationen utvecklar, tillverkar och säljer tätningslösningar för 

kabel- och rörgenomföringar. Båda organisationerna är världsledande inom sina 

respektive branscher och vi ansåg det givande att studera etablerade organisationer och 

deras arbete med Talent Management.  

 

2.3.2 Val av respondenter 

Det är viktigt att forskaren noga tänker över hur respondenter ska väljas inför en studie. 

Holme och Solvang (1997) menar att eftersom det är uppsatsens problemformulering 

och syfte som visar vilken typ av fakta forskaren vill samla in måste också forskaren 

vara medveten om konsekvenserna vid val av respondenter. Då vår problemformulering 

innefattar frågor som kräver svar från både ansvariga för processen av Talent 

Management och medarbetare berörda av den, utgör de därför våra respondenter. Holme 

och Solvang (1997) menar vidare att forskarens val av respondent kan komma att 

påverka det resultat studien ger. Vi försökte därför att skapa en blandad grupp av 

respondenter.  Yin (2013) menar att forskaren bör eftersträva så bred bild som möjligt 
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av både information och synpunkter angående det ämne som studeras. Vi anser att 

genom att få upplevelsen av Talent Management från olika perspektiv inom 

organisationen ger det oss en bredare bild av hur det fungerar.  

 

Vid urvalet av respondenter utgick vi ifrån olika kriterier respondenterna skulle 

uppfylla. Detta för att försäkra oss om att våra respondenter skulle bidra med så mycket 

värdefull information som möjligt. Kriterierna för de ansvariga av arbetet med Talent 

Management var att de skulle vara väl insatta i hela organisationens arbete med detta. 

För medarbetarna var kriterierna att de skulle veta att organisationen bedriver arbete 

med Talent Management. I tillägg ville vi gärna att någon av dem skulle vara berörda 

eller involverade i processen. Utifrån dessa kriterier fick våra kontaktpersoner på de 

olika företagen själva välja ut de medarbetare som kom att bli studiens respondenter. 

Genom att försäkra oss om att respondenterna hade en viss förförståelse av Talent 

Management innan intervjuerna ägde rum, kunde vi koncentrera frågorna till 

undersökningsämnet och på så vis vara mer effektiva.  

 

Yin (2013) beskriver vikten att forskaren försöker förstå respondentens värld, det 

innebär att forskaren i frågan måste anstränga sig för att förstå innebörden av 

respondentens ord och meningar. Då vi haft intervjuer med människor som varit olika 

mycket insatta i arbetet med Talent Management har vi försökt att få en bild av varje 

enskild individs berättelse och upplevelse av Talent Management för att sedan kunna 

återge empirin så sanningsenligt som möjligt.  

 

 

2.4 Dataproducering 

Vi har valt att kalla detta stycke dataproducering då vi menar att det under intervjuerna 

varit en interaktion mellan respondenter och forskare där data producerats. På det sättet 

har vi, tack vare respondenternas svar på intervjufrågorna framställt den empiri som 

ligger till grund för studien. Det görs en skillnad mellan att samla in data genom 

primära- eller sekundära källor (Myers, 2009). Primärdata är förstahandsdata vilket är 

insamlat av forskaren själv till ett specifikt ändamål och sekundärdata är tidigare 

insamlad data vilket har samlats in i ett annat ändamål (Jacobsen, 2002). Fördelen med 

sekundärdata är att forskaren sparar tid och pengar då det är billigare att ta del av 

material som någon annan redan samlat in, däremot kan det vara negativt att ta del av 
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sekundärdata då forskaren inte har full kontroll över kvaliteten på materialet (Bryman & 

Bell, 2005). Primära källor är enligt Myers (2009) data som forskaren samlar in på egen 

hand direkt ifrån personer eller organisationer. Olika sätt att samla in primärdata på är 

genom intervjuer, observationer och frågeformulär (Jacobsen, 2002). Vår datainsamling 

består av primärdata i form av intervjuer, vilket vi fått fram i interaktion med 

respondenter från de organisationer vi valt att undersöka. Vi anser att primärdata har 

varit mest relevant för att uppnå vårt syfte då vi som författare har haft kontroll över de 

omständigheter som eventuellt kan komma att påverka trovärdigheten av vår insamlade 

data (Jacobsen, 2002).  

 

 

2.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Merriam (1994) gör en skillnad mellan strukturerade intervjuer där ordningen på 

frågorna i förväg är bestämda och ostrukturerade intervjuer där frågorna är mer öppna. I 

vårt uppsatsarbete har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer, vilket betyder att 

vi hade intervjuguider (se bilaga) med olika teman att gå efter, samtidigt som det fanns 

utrymme för att under tiden ställa frågor som inte fanns med i intervjuguiderna (Myers, 

2009). Vi utförde sammanlagt sju intervjuer på två olika företag. Vi kommer i uppsatsen 

benämna företagen efter siffrorna 1 och 2 och namnge respondenterna med varsin 

bokstav (se tabell 1). På vadera företag träffade vi en person som var ansvarig för 

företagets arbete med Talent Management, vilka vi kommer kalla 1a och 2a. På företag 

1 träffade vi tre respondenter som vi benämner 1b, 1c och 1d. På företag 2 intevjuade vi 

2 medarbetare som vi kommer kalla respondent 2b och 2c. Vi hade ingen bestämd 

ordning vi utgick efter när vi ställde frågorna, utan vi såg intervjuguiderna som ett 

hjälpmedel att komma ihåg vilka frågor vi önskade få svar på. I en semi-strukturerad 

intervju låter forskaren den intervjuade först tala fritt kring frågorna eller området och 

därefter styrs samtalet mot det som forskaren vill få svar på (Kylén, 2004). Innan 

intervjuerna genomfördes utformade vi två olika intervjuguider då vi intervjuade både 

ansvariga för Talent Management-processen och medarbetare, dessa med olika 

erfarenhet och förståelse kring företagens arbete med Talent Management. Frågorna 

riktade till de respondenter som var ansvariga för arbetet med Talent Management 

handlade mer om hur processerna såg ut, medan frågorna till medarbetarna handlade om 

hur de upplevde arbetet med Talent Management. Vid kvalitativa studier är det 

intervjuer ansikte mot ansikte som förespråkas, där det ges utrymme till icke-språklig 

information i form av gester och ansiktsuttryck. Då det inte alltid går att träffa 
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respondenten personligen finns det alternativ i form av datorstödda intervjuer som har 

fått en allt större spridning under senare år (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har i våra 

intervjuer till större del använt oss av personliga intervjuer, men på grund av 

geografiska skäl samt givna tidsramar var vi tvungna att ha två utav sju intervjuer via 

datorprogrammet Skype.  

 

I de studier där forskare ämnar undersöka mer än ett fall, alltså en flerfallstudie, är det 

vanligt att semi-strukturerade intervjuer används (Bryman & Bell, 2005). Detta då det 

krävs en viss struktur i frågorna för att det ska gå att göra en kontrastering mellan de 

olika fallen. Semi-strukturerade intervjuer var därför ett självklart val för oss då vi ville 

undersöka om det fanns likheter och skillnader mellan två olika företag som arbetar med 

Talent Management. Även Yin (2013) delar upp de olika intervjuerna i strukturerade 

och kvalitativa och han menar att forskaren vid kvalitativa intervjuer måste tänka på att 

tala måttligt mycket, inte vara styrande, förbli neutral, upprätthålla en god relation, 

använda ett intervjuprotokoll och analysera medan man intervjuar. Under intervjuerna 

försökte vi undvika frågor som kunde besvaras med ett enkelt “ja” eller “nej”, då vi ville 

ha längre utläggningar från respondenterna. De gånger vi trots detta fick kortare svar 

ställde vi följdfrågor så att respondenterna fick möjlighet att utveckla sina svar. För att 

inte vara för styrande frångick vi ibland vår ordningsföljd på våra teman och frågor för 

att ge respondenten möjlighet att tala fritt kring ämnet vi ville undersöka (Yin, 2013). 

Under intervjuerna spelade vi in samtalet för att efteråt kunna transkribera och få ner det 

sagda i skrift, detta för att inte gå miste om någon användbar information samt för att 

underlätta sammanställningen av empirin.  

 

 

Företag 1 Företag 2 

Ansvarig: 1a Ansvarig: 2a 

Medarbetare: 1b Medarbetare: 2b 

Medarbetare: 1c Medarbetare: 2c 

Medarbetare: 1d Tabell 1 
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2.5 Studiens trovärdighet 

Vid kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att säkerställa 

kvaliteten på forskningen. För att bedöma och etablera kvaliteten vid kvalitativ 

forskning menar vissa forskare att validitet- och reliabilitetsbegreppen inte är helt 

tillämpningsbara då de syftar till att komma fram till en enda och absolut bild av den 

sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Då vi har gjort en kvalitativ forskning 

valde vi istället att säkerställa kvaliteten på studien genom kriteriet trovärdighet, vilket 

är uppdelat i tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman & Bell, 2005).  

 

 

2.5.1 Tillförlitlighet 

Då det finns många olika uppfattningar om vår sociala verklighet, är det i slutändan 

trovärdigheten i forskarens beskrivning av det studerade som ska accepteras av läsaren. 

För att skapa tillförlitlighet i studien är det därför viktigt för forskare att följa de regler 

som finns vid utförandet av rapporten (Bryman & Bell, 2005). Efter studies 

genomförande har vi låtit respondenterna ta del av materialet för att kunna styrka och 

bekräfta det vi skrivit för att skapa en tillförlitlighet i resultaten. Vi skickade 

transkribering av intervjuerna via mail till respondenterna och öppnade upp för 

reflektioner och feedback på dokumentet. Detta kallas för respondentvalidering eller 

deltagarvalidering (Bryman & Bell, 2005). I de fall där respondenterna hade synpunkter 

tog vi tillvara på de och reviderade transkriberingarna. Att låta respondenterna ta del av 

materialet har gjort att vi i efterhand har kunnat ändra eventuella misstolkningar, vilket 

har ökat studiens trovärdighet. Om vi inte hade låtit respondenterna ta del av materialet 

skulle i värsta fall vår studie kunnat grundas på felaktiga antaganden eller 

missuppfattningar från vår sida. Att bedriva forskning på ett sätt där offentlig 

granskning är tillgänglig, menar även Yin (2013) är viktigt för att skapa tillförlitlighet 

och trovärdighet vid kvalitativ forskning. På så sätt kan läsaren antingen ge kritik eller 

stöd åt resonemanget i uppsatsen (Yin, 2013).  
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2.5.2 Överförbarhet 

Bryman & Bell (2005) menar att kvalitativ forskning handlar om att skapa djup snarare 

än bredd, då det handlar om att studera en viss grupp eller individer som ofta har 

gemensamma egenskaper. Kvalitativa resultat tenderar därmed inrikta sig på det unika 

och på betydelsen av den sociala verklighet som studeras. Om kvalitativa forskare 

istället lyckas göra en fylligare redogörelse av de detaljer som studeras kan de skapa en 

så kallad databas som andra kan ta hjälp av för att bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till andra miljöer (Bryman & Bell, 2005). Vi har strävat efter att först ställa 

allmänna frågor för att få en bred bild och sedan följdfrågor vilket gjort att vi fått 

djupare svar ifrån respondenterna. Då vi i vår studie träffat respondenter ifrån två olika 

företag kan vi inte hävda att studiens resultat är överförbara på alla organisationer som 

arbetar med Talent Management. Det beror dels på att organisationers utformande av 

Talent Management i hög grad varierar och dels att respondenternas upplevelser av 

arbetet skiljer sig åt. Även organisationernas syn och definition av Talent Management 

skiljer sig åt. Då upplevelser är en högst personlig känsla är vi införstådda med att 

verkligheten uppfattas olika beroende på de personliga förutsättningarna. Vi är därför 

medvetna om att var respondents upplevelse är unik och att den inte går att överföra till 

andra i liknande organisationer.  

 

 

2.5.3 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att forskare ska anta ett granskande synsätt till forskningen (Bryman 

& Bell, 2005). De ska under hela forskningsprocessen skapa en fullständig och 

tillgänglig redovisning av processens alla faser för att förbättra pålitligheten. Vid 

forskningsarbete kan forskare även ta hjälp av kollegor att kontrollera studien genom att 

ge de insyn i material och metoder (Wallén, 1996). Vi har under forskningsprocessen 

haft ett öppet förhållningssätt med vår handledare och vi har fått hjälp med att kritiskt 

granska innehållet i uppsatsen men också fått andra tankar och reflektioner av vår 

handledare som vi själva inte haft. Vi har även haft hjälp av kurskamrater och 

examinator vid två seminarier vilka har gett oss konstruktiv kritik och synpunkter, något 

som varit till stor hjälp samtidigt som det ökat pålitligheten i studien. 
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2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  

För att forskare ska kunna styrka och konfirmera trovärdigheten i studien är det viktigt 

att försöka säkerställa att hen har genomfört studien enligt god tro. Det innebär att 

forskaren inte medvetet ska låta sina teoretiska val eller personliga värderingar påverka 

utförandet och slutsatsen av undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Att studera ämnet 

Talent Management uppkom utifrån våra egna intressen, vilket gjorde att vi hade vissa 

förkunskaper gällande en del teorier och områden. Trots vår förkunskap, har vi både fått 

revidera vår uppfattning och addera kunskap under processens gång för att få en sådan 

tydlig och mångsidig bild av Talent Management som möjligt. Vi anser inte att vår 

förkunskap och våra värderingar har påverkat hur respondenterna svarat på de ställda 

frågorna. Vi är dock medvetna om att vår förkunskap och våra värderingar till viss mån 

kan ha påverkat hur vi tolkat svaren samt våra slutsatser. Vi har under 

forskningsprocessen strävat efter att bredda våra referensramar för att få en bred syn 

kring ämnet Talent Management.  

 

 

2.6 Forskningsetik 

Det är viktigt att forskare tar hänsyn till etiska aspekter framförallt när det gäller den 

enskildes skydd och integritet (Holme & Solvang, 1997). Det är viktigt att individen 

själv ska få bestämma vilken information som ska förmedlas samt att individen 

självständigt ska få fatta beslut och handla utifrån sin egen övertygelse, medverkan ska 

vara frivillig (Holme & Solvang, 1997). För att skydda och respektera respondenternas 

integritet har vi anonymiserat dem, detta kunde vi göra då vi inte fann någon mening 

med att ha med deras riktiga namn i uppsatsen. Vi har även tagit hänsyn till etiska 

aspekter genom att vara tydliga med att repondenternas medverkan i uppsatsen var 

frivillig. Från första kontakt samt vid intervjutillfället har vi varit tydliga med att berätta 

för respondenterna vad vårt syfte med studien är, något som Kvale och Brinkmann 

(2014) benämner som informerat samtycke. Författarna menar att även de frågorna inte 

betyder  mycket för deltagare är det viktigt att ge information om syftet och 

procedurerna kring forskningsprocessen. Innan vi startade intervjun frågade vi även alla 

respondenter om vi fick spela in intervjuerna för att på ett sanningsenligt sätt presentera 

respondenternas svar.  

 

 



  
 

15 

 
2.7 Metodkritik 

Något som möjligtvis påverkar studiens pålitlighet är antalet respondenter samt hur de 

valts ut. Vi förlitade oss på att våra kontaktpersoner på de två företagen valde ut 

respondenter som är väl införstådda med arbetet inom Talent Management på de olika 

organisationerna. Dock var två utav sju respondenter relativt nya på sina arbetsplatser. 

De hade arbetat mindre än ett år, vilket gjorde att de hade svårt att svara på hur de 

upplevde organisationens arbete med Talent Management. Vi är därmed medvetna om 

att det eventuellt hade varit av större nytta att intervjua personer som hade arbetat en 

längre tid i organisationen, då de förmodligen hade haft större kännedom av arbetet med 

Talent Management. Enligt Jacobsson (2002) ger de respondenter vilka är insatta och 

kunniga inom området ett relevant bidrag till studien. Då vi enbart intervjuat tre 

respektive fyra personer på vadera organisation är vi medvetna om att vi inte kan dra 

generella slutsatser. Ett större antal respondenter skulle möjligen gett studien en stärkt 

trovärdighet. Vår önskan var att intervjua fler medarbetare från respektive organisation 

för att få en bredare grund till det empiriska materialet. Detta var dock inte möjligt för 

organisationerna då det inte fanns utrymme i deras tidsplanering. Vi är även medvetna 

om att respondenter i regel vill framställa en positiv bild utav organisationen, vilket kan 

ha påverkat deras svar på vissa delar av intervjuerna. 

 

Då vi valt att göra en kvalitativ studie kan det vara svårt att få samma resultat om en 

annan forskargrupp skulle upprepat studien (Yin, 2013). De tolkningar, tankar och 

reflektioner som uppstår vid en kvalitativ studie bidrar till subjektiva influenser. Vi 

anser att tillförlitligheten av uppsatsen är god men att pålitligheten kan kritiseras på 

grund av ansatsens natur. Vi menar att pålitligheten utifrån det avseende att vi har fått 

kommentarer och återkoppling på vårt arbete från handledare och kurskamrater har varit 

god, men att vi subjektivt tolkat respondenternas svar och reaktioner i vår studie, något 

som enligt Bryman och Bell (2005) är svårt att undgå. Bryman och Bell (2005) 

ifrågasätter objektiviteten i en forskningsstudie och menar att andra forskare skulle 

tolkat respondenterna annorlunda. Att studien är tillförlitlig har vi, som tidigare nämnt, 

säkerställt då respondenterna fått granska de transkriberingar som gjorts.  

 

Av den dataproducering som skedde under studiens gång genomfördes två av 

intervjuerna via den internetbaserade telefontjänsten Skype. På grund av avstånd och 
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respondenternas rådande tidsbrist vägde vi fördelar mot nackdelar och bestämde oss för 

att genomföra två intervjuer via Skype. Vi är medvetna om att intervjuer av detta slag 

har sina nackdelar då vi inte får tillfälle att träffa respondenterna i ett personligt möte. 

När vi har intervjuerna via Skype frånträder vi också de regler och tips som finns att 

följa vid genomförandet av intervjuer. Vi ansåg att respondenternas medverkan med 

dess kunskap och erfarenhet skulle väga upp undersökningens kvalité. 
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3 Teori 

I kommande kapitel presenteras vår teoretiska referensram. Vi kommer att förklara 

begreppen Talent Management, talang, kultur och Talent Mindset samt motivation. Vi 

kommer sedan att  redogöra för teorier kring hur processen med Talent Management 

kan se ut. 

 

3.1 Talent Management 

Enligt Keçecioğlu och Yilmaz (2014) består talang bland annat av möjligheter, 

upplevelser, intelligens, attityder och motivation som människor har. Dessa olika 

faktorer bidrar till var människas möjlighet att lära sig nya och förbättra diverse 

uppgifter. Möjligheten att lära och förbättra kan också definieras som en människas 

förmåga att bidra till en organisation. Davis och Cutt (2007) beskriver att talang finns på 

alla nivåer och i alla funktioner i en organisation. Vidare beskriver de management som 

konsten att uppnå resultat genom att ge medarbetare olika direktiv om uppgifter som ska 

utföras för att föra organisationen framåt. Enligt Keçecioğlu och Yilmaz (2014) 

omfattar Talent Management tillvaratagandet av befintliga talanger och efterfrågan på 

nya talanger i en organisation. Davis och Cutt (2007) menar att alla vet att en talang 

kommer att prestera bra i en organisation. Utmaningen är att hitta, utveckla och leda 

dessa talanger. Ashton och Morton (2005) definierar Talent Management enligt 

följande: 

 

“As we see it, TM is a strategic and holistic approach to both HR and business planning 

or a new route to organizational effectiveness. This improves the performance and the 

potential of people – the talent – who can make a measurable difference to the 

organization now and in future. And it aspires to yield enhanced performance among 

all levels in the workforce, thus allowing everyone to reach his/her potential, no matter 

what that might be.” (Ashton & Morton, 2005, s. 30) 

 

Det finns olika sett att se på Talent Management och Björkman et al. (2013) menar att 

organisationer bör undvika att endast satsa på sina talanger. De menar vidare att 

medarbetarnas uppfattning av hur arbetet med Talent Management fungerar påverkar 

deras attityder och inställning till arbetet, därmed påverkas hela organisationen. Det 

finns en skillnad i attityder och engagemang bland de medarbetare som blivit 
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identifierade som talanger kontra dem som inte blivit det (Björkman et al., 2013). 

Vidare menar Björkman et al. (2013) att när organisationer kategoriserar sina 

medarbetare som talang eller icke talang värderar de också sina medarbetare olika. Det 

påverkar i sin tur medarbetarnas engagemang för arbetsuppgifterna. Organisationer 

sänder signaler, till medarbetare som inte blivit identifierade som talang, att framtida 

stöd och investeringar i dem inte är att vänta. Dessa signaler riskerar att påverka hur 

villiga medarbetarna är att arbeta för organisationens mål (Björkman et al., 2013). Då ett 

företag avancerar och behöver ny kompetens inom olika verksamhetsområden är det 

enligt Björkman et al. (2013) medarbetarna som måste utvecklas och utbildas för att 

skapa den kompetensen. Organisationen måste värna om relationerna med sina 

medarbetare, när medarbetarna upplever att relationen är bra känner de en skyldighet 

och ökad vilja att samverka med organsiationen.  Björkman et al. (2013) menar att 

medarbetare kan uppleva att en organisation arbetar och satsar mer på de medarbetare 

som blivit identifierade som talanger, det påverar i sin tur deras inställning till arbetet.   

 

 

3.2 Talangbegreppet 

Ordet talang är flera tusen år gammalt och idag hittar vi termen överallt (Gallardo-

Gallardo et al., 2013). Definitionen av talang är otalig och trots att det finns mycket 

forskning kring Talent Management är det svårt att få en tydlig definition av ordet 

talang och dess innebörd för organisationer (Tansley, 2011). Hur organisationer eller 

ledare definierar en talang varierar, alla har sin personliga uppfattning om vad talang 

innebär (Gallardo-Gallardo et al., 2013). Den mänskliga talangen är en unik tillgång för 

organisationer, en tillgång som kan byggas på och därmed öka värdet på organisationen. 

Första steget i att skapa en organisations framgång är förmågan att använda mänsklig 

talang, att kunna upptäcka, utveckla, motivera och stärka den. Talangen i en 

organisation är den kapacitet och den vilja medarbetare besitter för att uppnå 

organisationens mål (Cheese et al., 2008) Inom företagsvärlden definierar Cheese et al. 

(2008) en talang som följer. 

 

“Essentially, talent means the total of all the experience, knowledge, skills, and 

behaviours that a person has and brings to work.” (p. 46) 

 

Enligt Michaels et al. (2001) är definitionen av en talang.  
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“(…) the sum of a person's abilities—his or her intrinsic gifts, skills, knowledge, 

experience, intelligence, judgment, attitude, character and drive. It also includes his or 

her ability to learn and grow.” (p. xii) 

 

Organisationer kan finna ett större värde i att själva definiera vad en talang är och därför 

skiljer sig definitionerna åt beroende på vilken sektor organisationen är verksam i 

(Tansley, 2011). Vidare beskriver Tansley (2011) fyra olika grupper att dela in talang i, 

beroende på vad organisationen söker. De fyra grupperna är ledarskapstalang, 

nyckeltalang, kärntalang och pereferitalang. De personer som besitter ledarskapstalang 

har hög potential att utveckla egenskaper som är nödvändiga för en ledare. Människor 

som besitter nyckeltalang har däremot specialistkunskap eller är nischade inom sitt 

område. Dessa bidrar till organisationens spetskompetens och gör den därmed 

konkurrenskraftig. Dessa personer blir ofta headhuntade organisationer emellan. 

Kärntalanger benämner Tansley (2011) som personer vilka sköter kärnan i 

affärsprocesserna. Det är den största andelen människor inom organisationen och det är 

dessa som håller igång organisationen. Pereferitalang beskrivs som viktiga för 

organisationens existens men de är inte nödvändiga för att organisationen ska uppnå 

sina mål och fortsätta utvecklas (Tansley, 2011).  

 

Ashton och Morton (2005) hävdar att istället för att definiera talanger i olika grupper är 

begreppet något som måste vara flexibelt och kunna ändras med tiden. I takt med att 

marknaden ändras och därmed också organisationens spelplan kommer talang att 

innebära nya saker. Vidare framhäver de vikten av att rätt kompetens är på rätt ställe i 

organisationen. Om en organisation mäter talang i prestation grundar sig talang i 

medarbetarens förmåga att prestera i sin roll (Tansley, 2011). Ashton och Morton 

(2005) menar att för att ta till vara på talanger i ett företag bör man inte ha en klar 

definition av vad det är utan istället tar de upp en del nyckelkomponenter de anser 

viktiga för att arbetet med talanger ska fungera. De hävdar att organisationen måste ha 

ett Talent Mindset för att kunna utveckla och hitta så många talanger som möjligt. 

Organisationen måste också se till att veta vilka jobb som gör skillnad för att kunna 

sätta rätt person på rätt position. Det bör även finnas en struktur av verktyg och 

processer för utvecklandet av talanger i organisationen. Slutligen ska det finnas med i 

den långsiktiga planeringen och det ska involvera hela organisationen. Det är viktigt att 

ledning såväl som HR är insatt i processerna (Ashton & Morton, 2005).   
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3.3 Kultur och Talent Mindset 

Trots att kultur till naturen är komplicerat är det en viktig del av organisationen och den 

spelar stor roll för organisationens framgång. Organisationskulturen påverkar på många 

olika sätt, allt från hur medarbetarna samarbetar till hur beslut fattas samt hur 

utformningen av policys och regelverk i organisationer sker. En organisations kultur 

avspeglas i sociala grupper men också i formella strukturer. Cheese et al. (2008, s. 62) 

definierar kultur som. 

 

“The shared set of assumptions, beliefs, values, understandings and meanings that 

guide a group’s perceptions, judgments and behaviours”.  

 

Enligt Bohlman och Deal (2012) är kultur ett kollektivt tänkande inom en organisation. 

Det kan inte bäras av en person utan bärs upp av en samlad grupp människor. Det tar 

lång tid för en kultur att bildas, både tankar, värderingar och arbetssätt hos 

medarbetarna ska växa samman. Enligt Schein (1983) är kultur samlade värderingar och 

ett mönster av delade grundantaganden som en grupp har lärt sig när de gemensamt löst 

problem. Vidare delar Schein (1983) in kultur i tre nivåer. Artefakter, formella och 

informella värderingar samt antaganden. Antaganden är det djupaste steget och ligger 

till grund för organisationens gemensamma värderingar. En organisations kultur speglar 

hur de anställda utvecklas, hur de utbyter kunskap och samarbetar med varandra, något 

som i sin tur påverkar de anställdas hängivenhet och motivation till organisationen 

(Cheese et al., 2008). Alvesson (2013) hävdar att om det är en god kultur kan 

organisationen dra nytta av den och om det uppstår problem ligger ofta kulturen till 

grund för hur problemen ska lösas. Vidare menar Alvesson (2013) att kulturen 

bestämmer människors uppfattningar om sociala roller och hierarkier.  

 

Enligt Ashton och Morton (2005) är begreppet Talent Mindset ett begrepp som kommit 

att bli vanligare när det pratas om organisationskultur i företag som arbetar med Talent 

Management. Vidare skriver de att gemensamma värderingar och attityder som visar på 

att alla har en inre talang med möjlighet till utveckling bör genomsyra hela 

organisationen. Då dessa värderingar och attityder är väl förankrade i organisationens 

kultur skapas ett Talent Mindset. Enligt Michels et al. (2001) är ett Talent Mindset en 
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uppfattning om att talang finns på alla nivåer i en organisation, det är den mentaliteten 

som gör det möjligt att skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Vidare 

menar Michels et al. (2001) att det inte räcker att bara ha talanger. Alla i organisationen 

måste sträva efter att uppnå organisationens mål och HR-enheten kan inte ensamma 

arbeta med detta. Ett effektivt arbete med Talent Management är inte bättre HR-

processer, det är mer än så. Det handlar om ett nytt tankesätt, ett Talent Mindset 

(Michels et al., 2001). Ashton och Morton (2005) beskriver Talent Mindset som följer. 

 

“Talent management provided a way to focus and simplify its tools and resources, while 

also sharpening its focus on key talent. As a result, it has started to embed a talent 

mindset in the organizational culture, with a renewed emphasis on employee 

engagement.” (Asthon & Morton s. 30, 2005). 

 

 

3.4 Processen med Talent Management 

Processen med Talent Management innefattar allt från att identifiera talanger till att 

fylla de gap som uppstår om talanger slutar i organisationen. Talent Management-

processen fokuserar på arbetet med talanger. Att förstå hur organisationer arbetar med 

talanger anser vi relevant för att sedan skapa förståelse för hur övriga medarbetare 

upplever processen. 

 

 

3.4.1 Förstå behov och lokalisera talang 

Att förstå organisationens behov av talanger är en avgörande del för hela Talent 

Management-processen. Det innefattar att fastställa önskvärda kunskaper och 

erfarenheter som tjänsten kräver och som talangen därmed behöver inneha. Sökandet 

efter talang kan börja då det finns en arbetsbeskrivning av vad tjänsten kräver, först då 

kan organisationen veta vad de letar efter (Davis & Cutt, 2007). Arbetsbeskrivningen 

kan användas till fler ändamål än rekrytering, den ligger också till grund för 

anställningsavtalet samt prestation- och måluppfyllnad. Den visar vad arbetsgivare och 

talang har kommit överens om och bildar ett verktyg för att mäta om prestationer och 

målsättningar är uppnådda (Davis & Cutt, 2007). Arbetsbeskrivningen ska innehålla 

huvudmål med tjänsten men också delmål och hur det förväntas att talangen ska nå dit. 
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Vilka erfarenheter och specialistkunskaper som krävs är också viktigt att 

arbetsbeskrivningen innehåller (Davis & Cutt, 2007).  

 

För ett par decennier sedan var arbetsgivare övertygade om att när det kom till att 

lokalisera talanger, kunde de bege sig till ett välkänt universitet och granska 

avgångseleverna för att välja ut sin talang. I takt med spridning av kunskap och 

utveckling av teknologi har det blivit svårare, oftast negativt att begränsa sitt sökområde 

på det viset (Berger & Berger, 2004). Via internet är det möjligt att lokalisera talanger 

världen över och att den mest önskvärda talangen kan befinna sig geografiskt på annan 

plats än organisationen behöver inte vara ett problem (Racz, 2000). Att vara innovativ i 

sin sökprocess kan ge företag stora fördelar då de möjliggör för att hitta fler önskvärda 

talanger genom annorlunda tillvägagångssätt (Sahay, 2015). I dagens ekonomiska 

samhälle är det viktigt att strategier för att hitta talanger inte är statiska (Cheese et al., 

2008). Om dagens försörjningskedja av talanger är god, betyder det inte att 

morgondagens kommer att se ut på samma sätt, förutsättningarna förändras och nya 

trender uppkommer. Strategin för att hitta talanger måste vara under konstant 

granskning för att upptäcka nya sätt att identifiera talanger samt förhindra att strategin 

blir inaktuell (Cheese et al., 2008).  

 

 

3.4.2 Attrahera 

Dagens hårda konkurrens om talanger kräver att företag värnar om sitt 

arbetsgivarmärke, så kallade Employer Branding för att ha en chans att diffirentiera sig. 

Att attrahera de mest kvalificerade talangerna är en central del i organisationers 

utveckling och överlevnad, det är därför viktigt för organisationer att förstå vad som 

attraherar talangen (Chunyan et al., 2015). Från arbetsgivarens sida är det viktigt att 

beskriva vad som gör organisationen unik (Cheese et al., 2008). Arbetsgivarvarumärket 

kommunicerar löften om vad en arbetstagare kan förvänta sig av organisationen. 

Oavsett hur marknaden ser ut är det viktigt att deras löften avspeglar verkligheten i 

organisationen, att attrahera talanger utifrån falska förutsättningar är slöseri med tid. 

Berger och Berger (2004) hävdar att i tillägg till tjänsten måste ett attraktivt paket med 

diverse kompensationer erbjudas talangen. Talanger måste se betydande fördelar med 

den nya tjänsten och organisationen så att de blir villiga att börja i organisationen som 

önskar deras kompetens (Berger & Berger 2004). Pingle och Sharma (2013) menar att 

Employer Branding innebär de föreställda förmåner en potentiell talang ser i en viss 
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tjänst eller en viss organisation. Wikström och Martin (2012) menar att Employer 

Branding handlar om att stärka sitt varumärke internt till organisationens arbetstagare, 

men också externt mot kunder eller potentiella arbetstagare. 

 

 

3.4.3 Rekrytera  

Rekryteringen inleds med att i detalj analysera de kombinationer av kunskap, 

färdigheter och beteenden som efterfrågas av talangen, detta gör att organisationen 

enklare kan identifiera rätt talang då de på förhand vet vad de söker (Cheese et al., 

2008). För att få fram önskvärda resultat från rekryteringsprocessen är det enligt Cheese 

et al. (2008) viktigt att basera processen på organisationens talangstrategi men också 

affärsstrategi. Rekrytreringsprocessen är en möjlighet för organisationer att försöka 

förmedla sin kultur men också sina organisatoriska mål (Freeman, 2005). Oavsett vilka 

kunskaper och färdigheter en talang besitter, går det enligt Freeman (2005) inte att 

bortse från att den kulturella passformen spelar en stor roll i om talangen passar i 

organisationen eller inte.   

 

Det finns olika typer av rekryteringskanaler vilka organisationer använder sig av för att 

nå till talanger. Enligt Cheese et al. (2008) bör första steget vara att se efter talanger 

internt i organisationen, det är dels billigare och ger även ett försprång då talangen 

redan har förkunskap om organisationens kultur, policys och processer. Det är viktigt att 

ta tillvara på de befintliga talangerna och ge de karriärsmöjligheter, detta görs bland 

annat genom internrekrytering, något som kan stärka organisationens attraktivitet 

(Pingle & Sharma, 2013). Det finns andra faktorer än lön och kompensation som kan 

göra att talanger ser organisationen som en attraktiv arbetsplats. Enligt Berger och 

Berger (2004) är det viktigt att ge talanger förtroende och insikt i verksamheten. 

 

 

3.4.4 Kartlägga kompetens 

Enligt Sanghi (2007) är kompetens inte vad du presterar utan på vilket sättet du bidrar 

till prestation, antingen i grupp eller individuellt. En väl kvalificerad talang kan 

misslyckas med ett uppdrag på grund av personliga eller miljöbetingande faktorer. 

Kompetens måste alltså finnas men dess närvaro kan varken garantera resultat eller 

förutspå misslyckande. Kompetens handlar om att vara kvalificerad nog att utföra arbete 

i en specifik position. Då kompetens, både generell och specifik, utgör en viktig roll för 
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företags framgång är det viktigt att kartlägga både de kompetenser som företaget har, 

men också önskvärda sådana. Sanghi (2007) hävdar att  kartläggning av kompetens bör 

vara länkad med företagsstrategin för att på bästa sätt kunna lokalisera dagens, men 

också förutspå framtidens behov av talang. Det är viktigt att organisationen tydligt 

definierar vilka kompetenser som efterfrågas och i vilken grad de ska uppfyllas, dessa 

faktorer kan ändras över tid (Srividya & Basu, 2015). 

 

Att identifiera och kartlägga kunskap i en organisation kan vara komplext. Färdigheter 

kan variera från mycket konkreta som förmågan att manövrera en viss maskin till 

mindre konkreta kunskaper som att tänka strategiskt, leda eller att påverka andra 

(Sanghi, 2007). Kartläggning av kompetens är en form av undersökning av styrkor och 

svagheter hos en medarbetare. Organisationer kan använda sig av denna teknik för att 

förstå hur de bäst använder sig av medarbetarna, hur de kan kombinera deras styrkor 

eller för att sätta samman ett högpresterande team (Srividya & Basu, 2015). 

Kartläggning av kompetens kan också användas för att förbreda en medarbetare för en 

ny tjänst eller ett avancemang i karriären. Då kartläggning av kompetens innefattar att 

mål blir uppsatta för hur individen ska utvecklas, då bildas även förväntningar och 

förhoppningar hos medarbetaren. Dessa förhoppningar ökar enligt Srividya och Basu 

(2015) tillfredsställelsen med arbetsuppgifterna. Att kartlägga kompetensen och hantera 

den på ett sådant sätt bidrar till en dialog mellan chef och anställd där prestation, 

utveckling och karriärsrelaterade frågor diskuteras, något som enligt Srividya och Basu 

(2015) bidrar till att förtroendet mellan chef och anställd stärks. 

 

 

3.4.5 Utveckla och karriärsplanera 

Många företag har väl utarbetade processer för att identifiera talanger. Enligt Cheese et 

al. (2008) är det viktigt att förstå att det inte är möjligt att tillgodose organisationens 

framtida behov av talanger genom att enbart investera i de få procent som talangerna 

utgör av organisationen. En mer holistisk syn, mer mångsidig och innehållsrik strategi 

för karriärsutveckling är enligt Cheese et al. (2008) nödvändig. För att kunna skapa en 

strategi som bidrar till karriärsutveckling för medarbetaren är det viktigt att kartlägga 

passande utbildningar och utvecklingsalternativ som de behöver för att få en bredare 

kompetens (Berger & Berger, 2004). I det inledande skedet gäller det att bestämma 

vilka specifika handlingar som ska genomföras för var individ då dennes kompetens ska 

utvecklas. Det kan exempelvis vara att inom sex till nio månader ska medarbetare få en 
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ny tjänst inom ett nytt område eller utbildning inom exempelvis ledarskap. När ett gap 

uppstår mellan medarbetarens profil och den kompetens som organisationen efterfrågar, 

kan en chef sätta in utbildningar och utvecklingsplaner som behövs för att fylla gapet 

(Berger & Berger, 2004). Även återkoppling, mentorskap och handledning från chefer 

framhävs som en avgörande del för att medarbetarba ska nå sina karriärsmål (Michles et 

al., 2001).  

 

Karriärsutveckling är organisationens sätt att försäkra sig om att de har de rätta 

medarbetarna  med rätt kunskap på rätt plats (Rothwell, 2005). De aktiviteter som bidrar 

till att karriärsutveckling skapas är interaktionen mellan organisationens representant 

och den anställda. Önskemål och riktning av aktiviteterna kan dock skilja sig åt från 

organisationens och den anställdes sida (Rothwell, 2005). Då dagens arbetstagare 

baserar sin lojalitet till organisationen på hur mycket motivation och psykisk 

uppmuntring de får, är karriärsutveckling ett steg i ledet att behålla medarbetarna då det 

höjer den inre motivationen (Rothwell, 2005). I en del organisationer finns särskilda 

program utvecklade för att hjälpa individer att upptäcka sina karriärsmål och 

tillhandahålla anledningar för avancemang, men långt ifrån alla organisationer har ett 

fungerande system för detta (Rothwell, 2005). Karriärsplanering ger individerna mål 

och tillvägagångssätt och  i takt med att dessa nås, utvecklas både medarbetarna och de 

identifierade talangerna. Att ha ett fungerande program för detta hjälper organisationen 

att behålla sin personal (Rothwell, 2005). 

 

I karriärsplanering har chefer ett uppdrag att ge talangerna möjlighet att utmana sig 

själva så att de kan utvecklas och växa. Enligt Cheese et al. (2008) bygger dessa 

uppdrag på engagemang att hitta möjlighet för utmaningar samtidigt som organisationen 

arbetar för sina organisatoriska mål. Det är viktigt att cheferna förstår medarbetarnas 

förväntningar vad gäller karriär, på så vis får chefer möjlighet att möta medarbetarens 

krav. Om inte chefen förstår vilka förväntningar medarbetaren har är det enligt Cheese 

et al. (2008) upp till hen själv att kommunicera vilken utveckling som önskas.  

 

 

3.4.6 Behålla talang och medarbetare 

Att behålla väl kvalificerade talanger är något organisationer ständigt kämpar med och 

det är ett viktigt organisatoriskt mål då uppsägningar och rekryteringar är kostsamt. När 

organisationen investerat i talanger är det viktigt att få de att stanna kvar i 
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organisationen så att investeringarna betalar tillbaka sig. Att behålla både talanger och 

medarbetare är ett vitalt steg i organisationens arbete med Talent Management (Berger 

& Berger, 2004). Vidare menar Berger och Berger (2004) att organisationer måste 

utveckla olika redskap för att behålla sin personal. Redskapen varierar från bransch till 

bransch, från organisation till organisation och från talang till talang. Det är med andra 

ord situationsbaserat i valet av vilka redskap som ska användas för att behålla talangen 

(Berger & Berger, 2004). 

 

Berger och Berger (2004) menar att det finns faktorer som attraherar talanger att ansluta 

sig till organisationer. Dessa faktorer skiljer sig från de faktorer som får talanger att 

stanna kvar. Berger och Berger (2004) menar att konkreta ersättningar såsom lön, 

friskvårdsbidrag och tjänstebil attraherar dem medan abstrakta och ogripbara förmåner 

får talanger att stanna kvar. Exempel på abstrakta förmåner är att cheferna förstår 

talangers behov och att de känner sig uppmuntrade och motiverade att utvecklas (Berger 

& Berger, 2004). Vidare måste organisationer ständigt värna om talangers upplevda 

arbetstillfredsställelse med den utbildning och utveckling som de erbjuder (Berger & 

Berger, 2004). 

 

 

3.4.7 Värdera prestation 

Den främsta uppgiften som prestationsutvärdering har är att säkerställa det maximala 

användandet av varje persons färdigheter, kunskaper och intressen i den givna 

organisationen. Detta ska enligt Arthur (2008) resultera i en mer motiverad arbetsstyrka 

som i sin tur ger positiv effekt på produktiviteten och stärker organisationens 

konkurrensfördelar. I tillägg stärks relationen mellan chef och arbetstagare vilket 

resulterar i färre konflikter. Arbetstagare kan uppleva processen negativt och se det som 

ett sätt för organisationen att hitta fel hos arbetstagarna och hålla tillbaka lönerna 

(Arthur, 2008). Att utvärdera arbetstagarens prestation ger upphov till att arbetsgivaren 

måste fastställa gemensamma riktlinjer. Dessa riktlinjer kan beröra förväntningar, mål 

samt mätinstrument gällande prestation. Arbetstagaren kan i samtalen om 

prestationsmätning förvänta sig återkoppling på den senaste tidens insats, men även 

identifikation av utvecklingsmöjligheter. En viktig del i detta samtal är att motivera 

arbetstagarna till att nå målen som ligger i linje med organisationens mål. Arbetagivaren 

kan i denna process upptäcka de arbetstagare vilka är potentiella kandidater till att 
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identifieras som talang eller om det finns någon som kan ta ytterligare ansvar eller steg i 

karriären (Arthur, 2008).  

 

Den person som ska utvärdera arbetstagarens prestation måste enligt Berger och Berger 

(2004) ha haft möjligheten att under upprepade gånger observera och analysera 

arbetstagarens prestation. Det rekommenderas att arbetstagarens närmaste chef ska inta 

rollen som observatör men Berger och Berger (2004) ställer sig frågande till om chefen 

har den tid som krävs för att göra en rättvis bedömning. Kompletterande information 

från andra chefer, kollegor, kunder, externa experter eller en kombination av 

ovanstående kan vara att föredra (Berger & Berger, 2004). Varje individs prestation ska 

behandlas separat där dess styrkor och svagheter fastställs för att senare analyseras i ett 

instrument. Instrumentet bör innehålla de kompetenser och värderingarna som är 

önskvärda och bör vara indelade i nivåer såsom exempelvis “låg”, “genomsnittlig” och 

“hög”. Detta instrument, som kan vara i form av ett dataprogram, möjliggör objektiva 

kriterier för att kunna fullföra uppgiften att analysera och utvärdera varje individ 

(Michaels et al., 2001). 

 

 

3.4.8 Successionsplanera 

Successionsplanering handlar om hur organisationer på ett strategiskt sätt ska kunna 

planera för efterträdare om en nyckelperson eller talang plötsligt lämnar företaget 

(Wikström & Martin, 2012). Successionsplanering har blivit en allt viktigare del för 

organisationer då talanger är svåra att hitta och konkurrensen mellan dem är stark. Idag 

är omsättningshastigheten på chefer väldigt hög, speciellt bland verkställande 

direktörer, vilket gör att organisationer som inte planerar för succession kan komma att 

stå inför en kris om de oväntat blir av med sina chefer (Alemibola Elegbe, 2010). För att 

organisationer inte ska behöva stå utan chefer eller talanger vilka är värdefulla för 

organisationen är det viktigt att de ställer sig följande frågor inför framtiden (Rothwell, 

2005): Vilka är de förväntade pensionsavgångarna bland organisationens medarbetare 

och hur många procent beräknas lämna företaget inom den närmsta tiden? Uppmuntrar 

eller motverkar organisationens arbetsklimat arbetstillfredsställelse? Om arbetstagarna 

är missnöjda riskerar organisationen att ha en högre omsättning på personal. Trots att 

dessa och många andra frågor angående personalomsättning är svåra att besvara är det 

viktigt för organisationer att ha det i åtanke när de på ett effektivt sätt ska lägga upp 

strategier inför framtiden (Rothwell, 2005).  
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Enligt Berger och Berger (2004) borde organisationer inte enbart se 

successionsplanering som en framtidsprocess, utan det ska istället starta här och nu. För 

att utforma en bra successionsplan är det viktigt att börja med att se vart marknaden och 

verksamheten är på väg med hjälp av en väl utarbetad strategi. Först när det finns en 

tydlig strategi kan arbetet med att finna lämpliga ersättare börja (Berger & Berger, 

2004). 

 

 

 

3.5 Motivationsteori 

Motivation är samlade krafter som existerar både inom och utanför människor. Det är en 

process av ett ömsesidigt samspel mellan en människa och dess miljö. Detta samspel 

påverkar både en människas val, ansträngning och uthållighet (Latham & Ernst, 2006). 

Enligt Bussing (2002/2011) forskars det på hur en arbetstagares beteende och agerande i 

en organisation påverkas av hur motiverade och tillfredsställda de är av sitt jobb 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2011). Eriksson-Zetterquist et al. (2011) skriver att det idag 

tas för givet att medarbetarnas motivation och organisationens kultur påverkar både 

effektiviteten och måluppfyllnaden. Utmaningen för organisationer är att förstå vad det 

är som motiverar arbetstagarna för att sedan kunna påverka dem till ett agerande 

önskvärt för organisationen.    

 

 

3.5.1 Job characteristics model 

Hackman och Oldham (1980/2011) har utvecklat en modell de kallar för “Job 

characteristics model”. I modellen har de integrerat tre faktorer i ett försök att förklara 

arbetstagares motivation (Eriksson-Zetterquist et al., 2011). Hackman och Oldham 

(1980/2011) förklarar att faktorerna inre arbetsmotivation, arbetets egenskaper och olika 

motivationsgrunder med dess utfall spelar roll för hur arbetstagare kan motiveras. 

Vidare menar de att inre arbetsmotivation uppkommer när arbetstagaren upplever 

resultat som en följd av kunskap de besitter. Det är också viktigt att arbetstagaren 

känner ansvar för sina arbetsuppgifter samt upplever att arbetet som utförs är 

meningsfullt. Inre motivation påverkas även av arbetets egenskaper. Om arbetstagaren 

upplever arbetet meningsfullt beror på hur varierade arbetsuppgifterna är och vilken 

kompetens de kräver (Eriksson-Zetterquist et al., 2011). Den tredje faktorn, olika 
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motivationsgrunder och dess utfall, beskriver Hackman och Oldham (1980/2011) är 

faktorer vilka förklarar att olika människor blir olika motiverade av resultat. Här 

identifierar de också tre olika kategorier av medarbetare.  Den första är medarbetare 

som har kunskap och kompetens till att vara produktiva i arbetslivet. Dessa har 

dessutom god potential till att vara motiverade i sitt arbete. Den andra kategorin är 

medarbetare som behöver utvecklas på arbetsplatsen genom till exempel utbildningar. I 

tredje kategorin beskriver Hackman and Oldham (1980/2011) de medarbetare som anser 

att deras arbete har ett innehåll som kan placeras i ett sammanhang. Eriksson-Zetterquist 

et al. (2011) menar att när dessa tre faktorer är väl integrerad är medarbetaren 

motiverad. 

 

 

3.5.2 Modellen MOA (motivation, förmåga och möjlighet) 

Modellen MOA är en motivationsmodell som indikerar på att Motivation, Opportunity 

och Ability hör ihop. Vi har översatt dessa ord och kommer härefter att använda oss av 

Motivation, Förmåga och Möjlighet. Modellen MOA är grundad på att människors 

agerande hör ihop med hur mycket motivation, förmåga och möjlighet de har när 

uppgifter ska utföras (Saha & Holden, 2014). Saha och Holden (2014) menar vidare att 

förmåga och möjlighet påverkar länken mellan motivation och människors agerande. 

Motivation är här definierat som en vilja att agera på ett visst sätt eller viljan att utföra 

vissa uppgifter. Förmåga är den kunskap och kompetens som är nödvändig för det 

önskade agerandet. Möjligheten beror på vilken kontext och situation en människa 

befinner sig i när uppgifterna ska utföras och vilket agerande som krävs i den 

situationen (Saha & Holden, 2014). 

 

Siemsen et al. (2007) beskriver modellen MOA som en välkänd modell, ett vanligt 

verktyg inom organisationers ledningsgrupper. De förklarar att motivation är en 

människas vilja att agera eller handla på ett visst sätt. Förmågan är en människas 

kunskap och kompetens som behövs för att agera eller utföra en uppgift. Möjligheten, 

förklarar de vidare, är miljön och den kontext en människa befinner sig i när uppgiften 

ska utföras. Om miljön möjliggör för att uppgifter kan utföras, samtidigt som en 

människa besitter rätt sorts kunskap och även har viljan att utföra uppgifterna, då 

uppstår motivation (Siemsen et al., 2007).  
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4 Empiri 
 

I följande kapitel presenteras vårt empiriska material. Vi har delat upp kapitlet efter 

svaren vi fått ifrån de som är ansvariga för Talent Management och medarbetarna och 

har strukturerat avsnittet utefter de teman vi önskade få svar på. För att skilja på 

företagen kommer vi benämna dem företag 1 och 2 och vi kommer namnge 

respondenterna med siffran som hör till företaget tillsammans med bokstäverna a till d.  

 

4.1 Ansvariga för arbetet med Talent Management  

Vi fick träffa två personer, en från varje organisation, vilka är ansvariga för 

organisationernas arbete med Talent Management. Respondent 1a på företag 1 har 

arbetat i 4,5 år och han har globalt ansvar för HR-frågor på företaget, samt ett ansvar för 

Talent Management på en övergripande nivå. Tidigare fanns inte tjänsten han har idag 

utan dåvarande VD och styrelse såg ett behov av att skapa tjänsten då företaget hela 

tiden växte, både i Karlskrona och globalt.  Vidare berättade respondenten att det var 

han som “sjösatte” det globala arbetet med Talent Management, eller som de kallar det, 

“Performance Review” och “Talent Review”.  

 

På företag 2 arbetar respondent 2a som head of academy där hon tillsammans med åtta 

medarbetare arbetar med ledarutveckling och talangförsörjning. Respondent 2a är även 

hon globalt ansvarig för Talent Management och den positionen har hon haft i cirka två 

år. Tidigare var hon HR-avsvarig inom ett av företagens affärsområden och även där 

arbetade hon med Talent Management, vilket gör att hon sett arbetet utifrån olika 

perspektiv. Som ansvarig för Talent Management innebär att hon sätter igång arbetet 

och tillsammans med ledningen definierar mål för hur de ska arbeta med Talent 

Management både i nutid, på kort- och lång sikt. 

 

 

4.1.1 Processen med Talent Management 

Båda företagen har ett uttalat arbete med Talent Management där syftet är att ta tillvara 

på organisationernas medarbetare och talanger på bästa möjliga sätt. Vid intervjuerna 

med de ansvariga framgick det att båda företagen arbetar med det i olika steg och därför 

har vi delat upp det här avsnittet i första och andra steget för att få en tydligt bild av 

processen.   
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4.1.1.1 Första steget – Utvecklingssamtal 

Första steget i Talent Mangement-processen på vardera företag är i stort sätt lika och det 

handlar om att ha ett utvecklingssamtal med medarbetarna. Företag 1 kallar detta för 

Performance Review och det är ett samtal som görs en gång om året där det handlar om 

att “ge återkoppling på resultat och prestationer” på vad medarbetarna har åstadkommit, 

samt att planera för medarbetarnas utveckling inom företaget. Under samtalet får 

medarbetaren berätta om de är mobila, det vill säga om de kan tänka sig att jobba 

antingen på en annan ort eller i ett annat land där företaget är verksamt. Respondent 1a 

menar att det är viktigt att veta vilka medarbetare som är mobila eller inte så de kan ha 

det i åtanke om de behöver hitta personer till ledande positioner globalt. Företag 2 kallar 

Talent Management-processen för IPM, “Individual Performance Management”, det är 

ett styrande dokument som används för att identifiera talanger inom organisationen. Tre 

gånger om året har medarbetare på företag 2 IPM-samtal med sin chef där de tillsammas 

går igenom vilka mål medarbetaren har, om medarbetaren är mobil eller ej samt hur 

utvecklingsplanen ser ut både på kort- och lång sikt. I början på året sätter medarbetaren 

tillsammans med chefen upp mål som de i slutet av året följer upp.  

 

Företag 1 använder sig av fyra definitioner för att mäta medarbetarnas prestationer och 

därefter kategorisera medarbetarna. De fyra definitionerna är: strongly exceeding 

expectations, fully in line with expectations, in line with expectations och below 

expectations. Det första steget är således likt varandra i båda organisationerna då det är 

ett samtal mellan medarbetare och chef där de planerar för medarbetarens framtid på 

företaget. De skillnader vi kan se i det första steget är att företag 1 arbetar i två olika 

steg där det första är Performance Review och det andra Talent Review (vilket vi går in 

på i nästa anvsnitt), medan företag 2 använder IPM i hela talanghanteringsprocessen. 

Respondenterna nämnde även att båda företagen har arbetat med att utbilda sina ledare 

så att de på bästa sätt ska kunna ha utvecklingssamtal med sina medarbetare. På företag 

1 genomfördes ett ledarskapsprogram som handlade om att leda framgångsrika team, 

coacha medarbetarna, få en insikt om hur man är som ledare samt att våga ta jobbiga 

samtal med medarbetaren. Respondent 1a menar att detta gör att hela koncernen får ett 

mer enat synsätt på hur de ska leda sina medarbetare då även detta görs på en global 

nivå. Han menar att det är viktigt att hela tiden utveckla sitt ledarskap och han berättade 

ett exempel som visade på att deras ledarskapsprogram lönar sig. Det handlade om en 

amerikansk säljchef som hade bekymmer med en medarbetare och respondent 1a sa till 
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honom att han var tvungen att prata med medarbetaren och förklara vad hen behöver 

ändra på. Till en början drog sig säljchefen för att ha samtalet med medarbetaren men 

efter samtalet blev denna medarbetare en av de bästa säljaren på företaget.  

 

4.1.1.2 Andra steget – Att hitta och utvärdera ”talangen” 

När det kommer till andra steget efter utvecklingssamtalen skiljer sig processerna 

mellan de olika företagen. Som tidigare nämnt arbetar företag 1 med Talent 

Management i två olika steg och det andra steget kallar de Talent Review. Där samlar 

de informationen ifrån Performance Review och för över det till ett nytt dokument där 

de sammanställer bland annat styrkor hos medarbetaren och vilka utvecklingsbehov 

som finns. Talent Review är ett verktyg som alla chefer på företag 1 använder men här 

är medarbetarna inte längre involverade. För att verktyget ska vara enkelt att förstå och 

ge en överskådlig bild över medarbetarnas styrkor, svagheter med mera används olika 

färgkoder. På företag 2 sker det första så kallade IPM-samtalet i början av året och 

därefter väljer cheferna ut personer vilka de anser kan bli talanger. Därefter sker 

processen i olika steg och medarbetaren ska godkännas som talang av fler personer. På 

varje nivå görs en avstämning där ledningsgruppen tillsammans med HR bedömmer de 

potentiella talangerna i så kallade kalibreringsmöten. Första bedömningen är på en 

busineiss/unit-nivå, därefter företagsnivå och sist koncernnivå. När cheferna plockar ut 

talanger i första utvärderingen talar de aldrig om det för medarbetaren i fråga, utan de 

meddelar endast om de går vidare till nästa nivå. I september varje år diskuteras sedan 

de utplockade talangerna på ytterligare ett kalibreringsmöte på koncernnivå. Respondent 

2a berättade syftet med kalibreringen och lyfte fördelarna med det. 

 

“Kalibreringsmötena är till för att få olika perspektiv på talangerna, cheferna kan ju 

tycka olika om olika personer. Det är viktigt att få olika perspektiv i 

talangframställandet.” 

 

Respondent 2a berättade också att de gör “assesments” på talangerna, både internt och i 

grupper, där de gör en bedömning på vilka styrkor de har, också för att se vilka områden 

talanger behöver förstärkning inom. Detta ser hon som positivt för att det är en dialog 

mellan chef och medarbetare då det ibland förekommer olika uppfattningar om hur 

medarbetarna presterar. Däremot menar respondent 2a att många medarbetare tycker det 

är “läskigt” att ha dessa assesments. När talangen sedan är utsedd även av den högsta 

nivån, koncernledningen, påbörjas arbetet med att planera för hur företaget ska satsa på 
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den specifika talangen, till exempel genom utbildning, workshops eller med hjälp av 

mentorer.  

 

En annan viktig del som både respondent 1a och 2a berättade under intervjuerna var att 

arbetet med Talent Management innehåller en successionsplan. Det innebär att de 

planerar för vem som kan ta över om någon arbetstagare med en viktig position skulle 

lämna företaget. På företag 2 berättade respondent 2a att de går igenom kandidater för 

successionsplanering vid koncernledningsmötet de har i september. På företag 1 gör de 

en successionsplan samtidigt som de kartlägger varje medarbetares styrkor och 

utvecklingsbehov. Företag 1 har idag knappt 700 anställda och de har kartlagt ungefär 

90 anställda där de vet vem som kan ta över om behovet skulle uppstå. När det gäller 

successionsplanering kunde vi se att båda organisationerna arbetar på liknande sätt för 

att planera och säkra framtiden inom företagen.  

 

 

4.1.2 Talangdefinition i organisationerna 

När det gäller begreppet talang började vi med att fråga respektive respondent hur de 

definierar en talang. Respondent 1a hade ingen klar definition över vad en talang är utan 

han menar att det handlar om att på något sätt överträffa sig själv. Att medarbetaren gör 

någonting bra men att hen även har möjlighet att göra ännu mer. Han poängterade att 

det går att locka fram talangen i alla människor, det gäller bara att veta hur. Respondent 

2a sa att en talang är en person som har väldigt goda prestationer och som på ett snabbt 

sätt kan ta till sig lärdomar. Hon berättade också att de ska kunna använda och applicera 

lärdomarna. Hon pratade även om talanger som ledare och hon ansåg att det är viktigt 

att inte behålla lärdomarna för sig själv utan föra det vidare till sina medarbetare. Andra 

ledarskapskriterier företag 2 utgår ifrån är bland annat kommunikation, 

förändringsledning, målstyrning och att de ska ha helhetvy.  

 

En av skillnaderna mellan organisationerna är att de har olika sätt att se på 

talangbegreppet. Företag 1 väljer att inte kalla medarbetare för talanger, utan respondent 

1a menar att alla medarbetare har någon typ av talang och att det därför är viktigt att 

kartlägga alla istället för att plocka ut individuella talanger. Däremot använder sig 

företag 1 av fyra andra definitioner för att se vilka potentialer medarbetarna har, 

definitionerna är: high potential, promotable, well-placed och critical. High potential är 

den högsta kategorin, promotable innebär att medarbetaren kan ta ett steg längre och 
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well-placed betyder att personen fungerar bra där hen är. Om chefen kommer fram till 

att en medarbetare är critical kommer chefen ställa krav på att det ska ske en förändring 

och om det inte sker inom ett år menar respondent 1a att det kanske är bättre att “skiljas 

ifrån varandra”. Respondent 1a hävdar att alla medarbetare, oavsett i vilket fack man är 

i, får möjlighet att utvecklas men att det är en mer styrd satsning på de personer som är 

utsedda till high potential. Företag 1 lägger ner mycket tid på att följa upp deras high 

potentials för att se hur det går för dem. På företag 2 använder de talangbegreppet mer 

uttalat och de utser specifika talanger som cheferna handplockar bland medarbetarna. 

Respondent 2a berättade att företaget nu endast använder sig av begreppen talang och 

high potential, men att de för två år sedan använde sig av fyra olika talangdefinitioner. 

De valde att ta bort de olika definitionerna för att cheferna hade svårt att skilja på olika 

typer av talanger och hon menade att det krävdes mer jobb för att förstå definitionerna 

än vad det gav mervärde. Talang är det allmänna begreppet som används för de 

identifierade talangerna på företag 2. Talanger på högre nivå inom organisationen 

benämns som high potentials. 

 

Företag 1 arbetar som tidigare nämnt med Talent Management på en global nivå där de 

använder ett gemensamt verktyg, medan företag 2 inte har ett gemensamt verktyg, trots 

att även de arbetar globalt. Detta innebär också att företag 1 har tydliga riktlinjer för hur 

de ska bedöma medarbetares prestationer, vilket gör att de får en enhetlig bedömning 

om de ska skicka medarbetare över landsgränser. Respondent 1a uttryckte varför han 

ansåg att det var viktigt att ha tydliga definitioner då organisationen arbetar globalt.  

 

“Skulle man till exempel i Mexico bedöma någon som high potential jämfört med en 

tysk blir det väldigt olika.” 

 

 

4.1.3 Upplevelser av arbetet med Talent Management 

Vi frågade båda respondenterna vilka styrkor och svagheter de såg i arbetet med Talent 

Management och de var mestadels positiva. Respondent 2a berättade att företaget har 

arbetat med någon form av talanghantering länge men att de gjort stora förändringar 

under senare år. Nu har de en tydligare process hur arbetet ska gå till och alla 

affärsområden ska arbeta likadant nationellt. Det respondent 2a däremot menar är 

negativt med deras arbete är att de inte har ett globalt verktyg, det är dock något som är 

på väg att utvecklas.  
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“Men vi börjar nu att lansera ett performance nätverktyg som vi ska ha för våra IPM-

samtal som är starten till Talent Management, det är vår bas. Det ska vi implementera 

nu i höst och sen ska vi implementera det globalt på företaget 2016. Det är svårt att få 

en helhetsbild idag globalt.” 

 

Respondent 2a menar att det kommer bli ännu bättre om de arbetar likadant över 

landsgränserna, vilket respondent 1a kan styrka. Han ser bara fördelar med att använda 

samma process i alla länder och han berättade att det blir en mer enhetlig bedömning av 

medarbetarna. I Sverige är det inget konstigt med utveckligssamtal. Respondent 1a 

menar dock att det är någonting sensationellt i en del andra kulturer. Respondent 1a 

berättade att innan han kom till företaget arbetade de inte med Talent Management. 

Enligt honom var det negativt att de inte arbetat med det tidigare och han anser att 

arbetet med Talent Management har gynnat både arbetstagarna och organisationen. 

 

“Resultatet blir ju då att väldigt många duktiga människor försvinner i vimlet. De får 

inte chansen för organisationen vet inte att de är kompetenta nog att ta en sådan roll.” 

 

En annan sak båda respondenterna är överens om är att båda organisationerna har en 

stark och bra företagskultur. På företag 1 använder de sig av core values som har ett 

oerhört stort värde för organisationen. Vid rekryteringar är det viktigt att prata om 

företagets värderingar för att se om personen de ska anställda passar in i organisationen. 

Enligt respondent 1a är det många organisationer som pratar om sin unika kultur, men 

han vågade påstå att just deras organisation har en väldigt stark kultur och att det dels 

beror på att deras core values har en stor betydelse. Alla som börjar arbeta på företag 1 

åker till huvudkontoret i Karlskrona på utbildning, oavsett vart i världen de ska arbeta. 

Detta görs bland annat för att stärka kulturen och “riva murarna” mellan huvudkontor 

och dotterbolag och under den här utbildningen använder de sina core values i olika 

workshops. Respondent 2a berättade också att deras företagskultur är stark men hon kan 

inte sätta fingret på vad det beror på. Hon upplevde att det var mer konkurrens mellan 

medarbetare på andra organisationer vilka arbetar med Talent Management och hon 

påstod att det var någonting kulturellt med företag 2 som gör att medarbetarna inte är 

lika tävlingsinriktade. Även respondent 1a menar att det inte är någon tävling mellan 

medarbetarna utan att alla är väldigt engagerade och att de ställer upp för varandra. 

Respondent 2a berättade att arbetet med Talent Management är en naturlig del för 
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chefer och ledare. Enligt henne tycker cheferna att arbetet är positivt då de “förstår 

vikten av att koppla det till strategier, affärer och lönsamhet”. Medarbetarna däremot 

berörs av arbetet mer eller mindre men överlag får hon positiv feedback gällande de 

insatser och utvecklingsaktiviteter som görs. Båda respondenterna är därmed eniga om 

att arbetet med Talent Management upplevs som någonting positivt av medarbetarna.  

 

Vi frågade vilka respondentena anser är styrkorna med deras arbete med Talent 

Management och då svarade respondent 2a att den största styrkan är att organisationen 

säkrar företagets bas på talanger, specialister och ledare inom alla funktioner vilket 

bidrar till att de på ett framgångsrikt sätt kan driva företaget.  

 

“Att kunna ha ett eget växthus att utvecklas i, det är vår konkurrensfördel tycker jag.” 

 

Respondent 1a var enig och sa att deras arbete med Talent Management bidrar till att de 

på ett mer överskådligt sätt kan kartlägga alla medarbetares prestationer och potentialer, 

vilket i längden gör att organisationen kan ta tillvara på kompetensen. En av 

svagheterna företag 1 har med arbetet menar respondent 1a är att de kan utveckla 

kärnkompetenserna och förbättra definitionerna av dessa. Som tidigare nämnt är 

svagheten hos företag 2 att de inte har en gemensamt verktyg globalt. Dock är både 

arbetet med det globala verktyget och definitioner av kärnkompetenserna under 

utveckling hos båda företagen.  

 

 

 

4.2 Medarbetare 

Vi träffade sammanlagt fem medarbetare som mer eller mindre är berörda av företagens 

arbete med Talent Management, tre som arbetar på företag 1 och två på företag 2. På 

företag 1 träffade vi respondent 1b och 1c som båda arbetar inom HR, den ena som 

assistent och den andra som business partner. Både respondent 1b och 1c är relativt nya 

på företaget, de har arbetat där i mindre än ett år. Respondent 1d har arbetat på företag 1 

i sammanlagt fem år. Han har haft olika positioner inom företaget och just nu är han 

Global CRM Manager. På företag 2 hade vi först en intervju med respondent 2b som 

arbetar med marknadsföring och försäljning, även hon har haft olika positioner inom 

företaget. Sammanlagt har hon arbetat på företaget i åtta år. Den sista respondenten 2c 

är business controller, hon har arbetat på företag 2 i 36 år.  
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4.2.1 Processen med Talent Management 

Då våra respondenter har arbetat olika länge och har olika positioner har de även 

varierande kunskaper om organisationernas arbete med Talent Management. 

Respondent 1c som inte varit anställd längre än sex månader har endast lite kunskap om 

processen, det hon vet har hon fått reda på för att hon arbetar på HR och därmed har 

pratat med sina kollegor om processen. Respondent 1b jobbar med att sammanställa 

arbetet med Performance Review samt att koordinera allt runt omkring deras Talent 

Review. Därför har hon ganska bra koll på hur processen går till, däremot kunde hon 

inte svara på hur företaget gör när de bedömer medarbetarna eller hur de satsar på dem i 

olika anseenden. Respondent 1d berättade att han märkte att det började en ny HR-chef 

på företaget för 4 år sedan som satte igång arbetet med Talent Management. Han 

upplevde att det blev stora förändringar på företaget och att det pratades om HR på ett 

annat sätt än tidigare. De delar han är medveten om som arbetstagare är arbetet med 

Performance Review, därefter vet han inte hur cheferna tar tillvara på informationen 

som samlas in och sedan används till Talent Review.  

 

Respondenterna på företag 2 har en större inblick i arbetet med Talent Management då 

de båda har varit chef och därmed haft en betydande roll i processen. Respondent 2b har 

tidigare arbetat som linjechef och projektledare och hon har även blivit utvald till talang, 

vilket gör att hon har sett Talent Management från båda sidorna. Som chef var hon med 

och plockade ut talanger. Respondent 2b sa att hon visste ganska mycket om hur 

talanghanteringen går till men hon sa även att arbetet kan ha förändrats då det var tre år 

sedan hon var chef. Vi frågade henne hur väl andra medarbetare kände till processerna 

och hon sa att det var väldigt olika, “vissa avdelningar är mer öppna och pratar om det 

medan andra inte gör det alls”, hon tror det beror på ledarskapskulturen. Hon menar 

även att en del avdelningar väljer att inte berätta om en talang är identifierad, medan 

andra är raka och berättar det. Hon tror att det kan bero på att man är rädd för att skapa 

förväntningar. Även respondent 2c vet mycket om hur arbetet med Talent Management 

går till då hon också har varit chef och därmed varit involverad processen. Hon 

berättade att cheferna under vissa perioder på året skulle utse sina talanger och att detta 

är någonting de är vana vid att göra. “Det ingår helt enkelt i deras arbetsuppgifter”. Hon 

berättade även att det från början utses många potentiella talanger men att det bara är ett 

fåtal de i slutsändan satsar på i den högsta nivån. 
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4.2.2 Möjlighet till utveckling 

Vi frågade alla respondenter om de känner att de får tillräckligt med 

utvecklingsmöjligheter på respektive företag, alla var eniga att så var fallet. 

Respondenterna 1b och 1c som varit på företag 1 i mindre än ett år har de inte fått så 

mycket utbildning än, bortsett från upplärning av tjänsten. Däremot är båda övertygade 

om att i framtiden kan de få möjlighet till vidareutveckling om de önskar. Respondent 

1c berättade även att företag 1 är måna om att nyanställda ska få en ordentlig 

introduktion som inkluderar att visa hela organisationen och dess olika delar. Som 

nyanställd får de även ha introduktionssamtal med någon från HR. Respodent 1d hade 

mer utvecklande svar på frågan då han hela tiden har fått chansen att utvecklas inom 

företaget. När han började på företag 1 jobbade han med IT-support inom help-desk, det 

gjorde han i 1,5 år. Därefter blev han help-desk manager då hans chef såg att han var 

kompetent nog att ta en ledande roll. Därefter uppkom det behov av en ny tjänst, global 

CRM manager, och genom att ha Performance Review kunde chefen se att respondent 

1d både passade bra för den nya tjänsten och även att han ville vidareutvecklas. 

Respondent 1d menar att företag 1 är bra på att hela tiden tänka steget längre, vilka 

tjänster som kan behöva fyllas i framtiden och att Performance Review är ett bra 

verktyg för att kartlägga medarbetarens potential och framtidsplaner. Respondent 1d 

tycker att “företagets framtidstänk genomsyrar hela organisationen och att det bidrar till 

att många väljer att stanna kvar”. Respondent 1d menar att eftersom det är ett växande 

företag kommer det hela tiden uppstå nya tjänster och det gör det möjligt att göra en 

resa inom företaget. Respondent 1d uttryckte också att det inte var någon svårighet att få 

utbildning bara det kan motiveras. 

 

“Det är en positiv sak med företaget från och med dag 1. Det är ingen lång process för 

mig att få igenom en utbildning för 20.000. Så länge de gynnar företaget har det inte 

varit några problem.” 

 

Respondent 2b blev som vi nämnt tidigare utsedd till talang och första steget efter att 

hon blivit utvald var utbildning. Hon menar att företag 2 är bra på att se till talangens 

behov, vilket gör att utvecklingen för talangerna är individanpassad. I hennes fall fick 

hon både gå ett kvinnligt ledarskapsprogram och hon fick en mentor som hjälpte henne 

på vägen. Respondent 2b berättade också att företaget använder sig av olika 

ledarmoduler där man som ledare får plocka utbildningar efter behov, till exempel 
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kommunikativt ledarskap eller arbetsrättsliga kurser. Vi frågade även respondent 2b om 

hon hade karriärsmål hon trodde kunde infrias genom att arbeta på företag 2. Hon 

svarade att så länge hon får chansen att byta tjänst om hon vill, ser hon ingen anledning 

att lämna företaget. Respodent 2c upplever också att företag 2 är generösa med att 

utbilda sin personal, hon har under sin tid på företaget fått möjlighet att byta tjänst och 

arbetsuppgifter när hon till exempel har kommit tillbaka efter en föräldraledighet. När vi 

frågade om hon upplever att de anställda får tillräckligt med utbildning svarade hon att 

det är upp till individen och det ligger på dennes ansvar att ta för sig.  

 

“Saken är den att man får inte det, man tar sig det! Och det är också ett kännetecken för 

en talang. Man måste ta för sig. Man kan inte sitta och vänta som en sparvunge med 

öppen mun.” 

 

Respondent 2c menar att man måste tala om för sin chef hur man vill utvecklas och 

sedan genom IPM-samtalen göra upp en plan om chefen är enig med medarbetaren om 

att utvecklingen är relevant och nödvändig. Hon berättade även att de personer som blir 

utsedda till talanger får mer utbildning än andra i form av “roliga projektjobb” som de 

sedan visar upp för koncernledningen. Det ger talangerna en möjlighet att bli 

ihågkomna. Enligt respondent 2c uppmuntrar ofta företag 2 till arbetsrotation, vilket ses 

som någonting positivt både av henne och respondent 2b. Vi ställde även frågan till 

samtliga respondenter om de upplevde sina arbetsgivare som attraktiva. Alla var här 

eniga och menade att utvecklingsmöjligheterna är en bidragande faktor till att de ser 

organisationen som attraktiv. Så länge de känner att de kan utvecklas ser de ingen 

anledning att byta organisation.  

 

 

4.2.3 Upplevelser av arbetet med Talent Management 

Överlag har alla medarbetare positiva bilder av organisationernas arbete med Talent 

Management. Respondent 1b upplever att organisationen lägger ner mycket energi på 

arbetet då hon, som tidigare nämnt, koordinerar allt runtomkring. Respondent 1c tycker 

det är väldigt bra att företag 1 inte enbart har ett utvecklingssamtal utan att de går steget 

längre och tar hand om företagets kompetens även på en global nivå. När hon har 

introduktionssamtal med nyanställda får hon också uppfattningen att andra uppskattar 

företagets strategi när det gäller att ta tillvara på kompetensen hos de anställda. 

Respondent 1d är också positivt inställd till arbetet med Talent Management, han 
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uppskattar samtalen med chefen där de kan diskutera olika hans framtid inom 

organisationen samt att han får feedback på sina prestationer. Han menar även att de vid 

Performance Review för ett “djupt resonemang i varje fråga som diskuteras”, han tycker 

det är viktigt att andra tycker att han gör ett bra jobb och att det är viktigt att känna sig 

behövd. Respondent 1d lyfte som förbättringspotential att han ville se en klar koppling 

mellan Preformance Review och det årliga lönesamtalet.   

 

Båda respondenterna på företag 2 menar också att organisationens arbete med Talent 

Management överlag är bra och att det är väl implementerat i organisationen. 

Respondent 2c tycker det är bra att det fanns en tydlig process så att man kan säga till 

yngre medarbetare att det finns möjlighet till att komma med i talangprogrammet och 

därmed få möjlighet att få många roliga och inspirerande utbildningar. Respondent 2b 

berättade att organisationen tidigare hade ett mer “spretigt” arbete med Talent 

Management och att avdelningar arbetade med det på olika sätt. När de fick en ny HR-

chef på företag 2 menar respondent 2b att arbetet blev bättre då hela organisationen nu 

arbetar likadant och det är mer öppna diskussioner om frågorna som rör Talent 

Management. Trots att hela organisationen nu arbetar likadant med Talent Management 

menar respondent 2b att det finns ett visst revirtänk när det kommer till 

kalibreringsmötena där talangerna ska väljas ut.  Hon förklarade att en del avdelningar 

är väldigt stora och att det därför har sin egen kultur inom avdelningarna. Detta gör att 

det blir tävling mellan de olika avdelningarna för att alla anser att de sitter inne med de 

bästa medarbetarna och att det är just talanger från deras avdelning som företaget ska 

satsa på. Respondent 2b menar att det är viktigt att också titta utanför sin egen 

avdelning för att finna de bäst lämpade talangerna, hon vill att alla ska få ett mer enat 

synsätt på arbetet. 

 

Ingen av respondenterna upplever att det är någon konkurrens mellan arbetstagarna på 

grund av att det satsas mer på vissa individer. Respondent 1b ser att det är ett “naturligt 

steg för individen som blir utvald till talang” och att det därför inte ses som en 

konkurrens. Respondent 2b menar också att alla inte vill bli talanger utan att de är nöjda 

med arbetsuppgifterna och befattningen de har idag. Däremot framhävde respondent 2b 

att hon tycker att cheferna kan bli bättre på att ge återkoppling till de talanger som blivit 

utvalda. I hennes fall var hon en talang då hon arbetade som linjechef, när hon sedan 

bytte tjänst och avdelning var det ingen som tog samtalet med henne om hon fortfarande 

ansågs som talang eller inte. Hon föredrar en mer öppen dialog mellan talang och chef 
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där chefen berättar om talangen har uppnått satta mål eller inte. Respondent 2c håller 

med om att chefen ska vara ärlig om talangen inte når upp till förväntningarna. På 

företag 2 berättade alla respondenter att när en person är utsedd till talang är det upp till 

individen att kämpa för att behålla sin plats som talang och visa att man förtjänar titeln. 

Detta styrker återigen det respondent 2c sa, både medarbetare och talang måste “ta för 

sig” och visa framfötterna för att få utvecklas inom företaget. Däremot menar 

respondent 2b att vissa personer är bättre på att sälja in sig själva, det är därför viktigt 

att chefen eller HR kan se potentiella talanger som inte är lika talförda som andra. Detta 

för att inte gå miste om någon talang.  

 

“Tvingar man medarbetaren att själv ska ta ansvar i det här så hittar man inte dom, 

utan det måste vara nån som HR eller chefer som hittar och coachar för de som normalt 

inte tuppar sig.” 

 

Även respondent 2c lyfte vikten av att HR ska vara med och stötta under hela processen 

med Talent Management och hon sa att hennes HR-avdelning är mycket bra på det men 

att det inom andra avdelningar kan bli bättre.  
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5 Analys 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur företagen arbetar med Talent 

Management och koppla de till våra valda teorier. Vi kommer även i varje avsnitt 

beröra arbetstagarnas upplevelser av arbetet samt redogöra för våra reflektioner och 

tolkningar.  

 
 

5.1 Talent Mindset och Kultur 

I vår kontrastering mellan de båda företagens arbete med Talent Management fick vi 

bekräftat att det är något företagen arbetar väldigt olika med. Vi såg att båda företagen 

definierar talang olika och att de arbetar olika med att utveckla dem. Enligt Ashton och 

Morton (2005) är ständigt talangsökande en del i att ha ett Talent Mindset. Båda 

företagen vi har undersökt har hela tiden talang med i affärsstrategin men deras olika 

sätt att definiera en talang, anser vi, visar på att de har olika former av Talent Mindset. 

Företag 1 har en klar strategi för hur de mäter medarbetarnas arbetsprestation för att 

sedan dela in dem i olika kategorier där de definierar vilken potential medarbetarena 

har. Detta stämmer överens med Ashton och Mortons (2005) förespråkande av en 

flexibel definition av talang. Vidare menar Ashton och Morton (2005) att det är viktigt 

att ha rätt person på rätt plats i organisationen. Företag 1 antydde på detta då till 

exempel respondent 1d visade att han hade potential till att bli gruppledare på hans 

enhet, en tjänst som tidigare inte fanns. Då skapade organisationen den tjänsten för att 

kunna ta tillvara på hans talang. Detta anser vi visar på en form av Talent Mindset, de 

har ständigt ögonen öppna för nya talanger och de gör vad som krävs för att ta tillvara 

på dem. Respondent 1d förklarade att han upplevde att organisationen såg hans 

kompetens, resultatet blev att han fick tillträda en ny tjänst. Detta resulterar i att vi 

tolkar respondent 1d som att han har en positiv inställning till arbetsuppgifterna 

och  organisationen. Den positiva känslan som uppstod då han tillträdde den nya 

tjänsten menar vi bidrar till att han är positivt inställd till organisationens arbete. 

Hackman och Oldhams (1980/2011) teori i job characteristics model om hur inre 

arbetsmotivation skapas, att motivation skapas till följd av att medarbetaren besitter 

kompetens som kan generera ett resultat anser vi går att applicera på respondent 1d. 

Vidare kan vi placera in respondent 1d i Hackman och Oldhams (1980/2011) första 

kategori av hur medarbetare motiveras av resultat - att inneha kunskap och kompetens 

för att vara produktiva i arbetslivet. 
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På företag 2 fanns inte lika klara riktlinjer för vilka arbetsprestationer som ska mätas för 

att sedan kunna kategorisera talang eller potential. I företag 2 låg ett större fokus på att 

hitta ledarskapstalanger och inställningen att talang finns överallt i organisationen var 

inte lika stark som i företag 1. När vi frågade respondent 2c om hon tyckte att hon fått 

tillräckligt med utvecklingmöjligheter fick vi till svar att utvecklingsmöjligheter inte är 

någonting man får, det tar man sig. Vi menar att företag 2 kategoriserar sina talanger 

enligt Tansleys (2011) första kategori av talang då vi uppfattade att de mestadels satsar 

på kategorin ledarskapstalang. Om en medarbetare har tydliga ledaregenskaper är det 

lättare för dem bli uppmärksammade i företag 2. Vi anser att det finns ett tydligt 

implementerat Talent Mindset även i företag 2, de letar dock talanger på ett annat sätt än 

företag 1. Vi menar att det finns en risk att vissa av medarbetarna i företag 2 som inte 

tar sig de möjligheter de önskar därmed blir osynliga i organisationen och aldrig 

upptäcks som talang. Respondent 2b som blivit utplockad som talang i företag 2 menar 

att hon fått bra utvecklinsmöjligheter i form av olika ledarskapsprogram och kurser. 

Detta menar vi stämmer överens med Siemsens et al. (2007) beskrivning av MOA-

modellen där de förklarar att motivation uppstår då miljön möjliggör för utförande av 

uppgifter samtidigt som personen besitter rätt kompetens för att göra det. Vi menar att 

detta är en bidragande orsak till att  respondent 2b positiva inställning till 

organisationens arbete med Talent Management. Respondent 2c hade inte blivit 

utplockad som talang, trots det förklarade hon att hon är nöjd med organisationens 

arbete med Talent Management. Hon förklarade vidare att hon tycker om när hon hittar 

nya talangfulla medarbetare som hon kan rekommendera till något av företagets 

program för talanger. Vi kan koppla det till Hackman och Oldhams (1980/2011) 

förklaring till hur inre arbetsmotivation uppstår, då respondent 2c känner ansvar för sina 

arbetsuppgifter samtidigt som hon känner att arbetsuppgifterna hon utför är 

meningsfulla. Att få vara delaktig i att hitta företagets framtida talanger, menar vi är en 

bidragande faktor till att hon upplever företagets arbete med Talent Management som 

väl fungerande.  

 

Vi ser att det är viktigt för båda företagen att ha Talent Management väl integrerat i 

kulturen. Trots att de arbetar med sina talanger på olika sätt anser båda företagen att det 

är viktigt att inkludera medarbetarna i processen. I båda företagen är det första steget i 

talangletandet deras IPM-samtal och Performance Review. Vi tror att en chef oftast är 

medveten om det finns en talang i teamet men då samtalen inkluderar alla medarbetare 
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ger organisationerna dem en chans att uttrycka om de har en önskan om avancemang 

eller utveckling inom organisationen. Vi menar att detta är ett sätt för organisationer att 

förmedla och visa deras värderingar, att det finns ett Talent Mindset och att alla tillsynes 

är inkluderade. I både företag 1 och 2 berättade de ansvariga för Talent Management-

processen att deras kultur var något speciellt. Respondent 1a berättade att under 

rekryteringsprocessen pratar företaget mycket om värderingar för att försäkra sig om att 

medarbetaren passar bra in i deras organisationskultur, därmed ökar chansen att 

organisationer kommer anställa rätt person. Detta stämmer överens med vad Schein 

(1983) menar med att antaganden är den djupaste nivån i kulturen och därmed också det 

svåraste att förändra. Vi menar därför att företag 1 hellre anställer en medarbetare som 

passar in i organisationskulturen för att sedan utbilda denna vidare, istället för att 

anställa någon väl kvalificerad som inte passar i kulturen. I företag 2 berättade 

respondent 2a att deras kultur är något hon inte kan sätta fingret på men kulturen bidrar 

till en positiv syn på Talent Management. Respondent 2a menar att konkurrensen som 

kan uppstå medarbetare emellan när en organisation arbetar med Talent Management 

inte finns hos dem, alla i organisationen är medvetna om att de arbetar med Talent 

Managment. Båda organisationerna arbetar för att inkludera alla medarbetare i deras 

arbete med Talent Management, att det ska vara något väl implementerat och finnas 

med i ”det är så vi gör saker här”. Det menar vi är ett sätt för organisationen att få in 

Talent Management i deras kultur, lyckas de få in det i kulturen skapas också ett Talent 

Mindset. Vi hävdar att när en organisation har ett Talent Mindset är Talent Management 

väl integrerat i kulturen, det är även en förutsättning för ett väl fungerande arbete med 

Talent Mangement.  

 

 

 

5.2 Talangdefinition 

Att på något sätt definiera vad talang är eller vilken potential organisationer letar efter, 

menar vi är en förutsättning för att kunna arbeta med Talent Management. Enligt Davis 

och Cutt (2007) måste organisationen veta vilka kunskaper och erfarenheter de söker 

hos en medarbetare, först då vet organisationen vem de söker. Respondent 2a ansåg att 

en talang är en medarbetare med goda prestationer och som snabbt tar till sig nya 

lärdomar. Enligt Cheese et al. (2008) kan mänsklig tillgång och kompetens byggas på 

och därmed öka värdet på organisationen. Han menar vidare att första steget i att styra 
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en organisation mot framgång är att använda mänsklig talang. Vi förstår därmed svaret 

vi fick från respondent 2a. Om en medarbetare snabbt tar till sig ny kunskap och 

lärdomar stiger kompetensen och därmed ökar även värdet på organisationen. 

Respondent 1a definierar talang som när en medarbetare överträffar sig själv, han såg 

potential till talang hos alla i organisationen. De kallade dock inte någon av sina 

medarbetare för talang men de som blev kategoriserade som High Potential i deras 

Talent Review fick en mer styrd satsning mot utveckling. Vi ser även likhet i hur 

företag 1 väljer att se på sina talanger med hur Tansley (2011) definierar fyra kategorier 

av talang. Tansley (2011) delar in talang i ledaskapstalang, nyckeltalang, kärntalang och 

pereferitalang, det anser vi öppnar upp för möjligheten att hitta talang i hela 

organisationen. Eftersom att företag 1 inte har en klar definition av vad talang är utan en 

definition av potential anser vi att de följer Ashton och Mortons (2005) förespråkande 

av att definitionen av en talang ska vara flexibel. Alla medarbetare har olika potential 

för utveckling och om organisationen vet hur de ska arbeta med detta har de möjlighet 

att finna talang i alla sina medarbetare, det skulle då också stämma överens med hur 

företag 1 påstår sig arbeta med sitt Talent Management. Företag 2 har också en flexibel 

definition av vad en talang är. Respondent 2a berättade att de hade fyra definitioner av 

talang förut men efter utvärdering kom de fram till att definitionerna innebar mer arbete 

än vad de gav mervärde. Tansley (2011) menar att när en organisations marknad ändras 

får organisationen också en ny spelplan vilket kan komma att innebära att talang 

imorgon inte alls är vad det är idag. Utan klar definition av vad talang innebär är det 

också en snabbare process att ändra vad talang är inom organisationen. Vi tror därför att 

företag 2 kan följa med i utvecklingen och snabbt hitta egenskaper hos medarbetare som 

innebär den talang som organisationen behöver för tillfället. Trots att vi fick 

uppfattningen av att de lägger störst fokus på ledarskapstalang idag finns ingen exakt 

definition av vad detta innebär. Vi anser även att detta sätter större press på de som är 

ansvariga för att plocka ut talanger i respektive företag. Det är viktigt att dessa är väl 

medvetna och införstådda om vad som krävs av talanger just nu. Det gäller även att de 

känner sina medarbetare väl för att kunna veta vem som har just de egenskaper som 

efterfrågas, eller att en utarbetad kartläggning av kunskaperna finns till handa.  

 

Båda våra undersökningsobjekt är internationella företag med anställda runt om i 

världen. Företag 1 arbetar med samma verktyg för att mäta medarbetarnas prestationer 

och potential, både nationellt och internationellt. Företag 2 har inget sådant verktyg än 
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men det är under utveckling i organisationen. Respondent 1a ser klara fördelar i att 

använda samma process överallt, han menar att det blir en mer enhetlig bedömning av 

medarbetarna, vilket underlättar kartläggning av mobiliteten i organisationen. Detta är 

något som respondent 2a också instämmer i, hon har en förhoppning om att deras arbete 

med Talent Management kan bli ännu bättre om de arbetar likadant globalt. Ashton och 

Morton (2005) menar att möjlighet till utveckling för medarbetarna ska genomsyra hela 

organisationen, de menar att det förmedlar organisationens gemensamma värderingar 

och attityder, därmed också kulturen. Vi menar att företag 1, genom att använda samma 

verktyg för utvärdering av medarbetarnas prestationer och sedan erbjuda 

utvecklingsmöjligheter, förmedlar och skapar en gemensam kultur. Något som företag 2 

nu är på väg att ta efter.  

 

 

 

5.3 Att se behovet, rekrytera och attrahera 

Vi upplevde att båda organisationerna ständigt arbetar med att förbättra strategin med 

Talent Management, både respondent 1a och 2a menade att de just nu fokuserar på olika 

delar de kan förbättra, vilket enligt Cheese et al. (2008)  är viktigt i dagens ekonomiska 

samhälle. Bara för att dagens försörjningskedja med talanger ser bra ut idag betyder inte 

att den gör det imorgon och därmed hävdar Cheese et al. (2008) att strategierna inte får 

bli statiska, de måste hela tiden vara under konstant granskning. Att lokalisera och se 

behovet av talanger är ett av de första stegen i arbetet med Talent Management. Davis 

och Cutt (2007) menar att det är viktigt att veta vilka fastställda kunskaper och 

erfarenheter talangen behöver inneha. Första steget på företag 1 är Performance Review 

där de bedömer vilka kunskaper medarbetaren har och därefter sätter upp mål för 

medarbetaren, vilket är i linje med det verktyg Davis och Cutt (2007) förklarar kan 

användas för att mäta medarbetarnas prestation och måluppfyllnad.  

 

Det framgick att företag 1 lägger stor vikt på att få in rätt personer med rätt värderingar i 

organisationen redan vid rekryteringen. Detta tror vi att det gynnar organisationen då 

det skapar en stark kultur där medarbetarna har ett kollektivt tänkande (Bolman & Deal, 

2012). Cheese et al. (2008) menar att en organisations kultur påverkar medarbetarnas 

hängivenhet och motivation till organisationen och om de har en stark kultur, vilket 

både respondent 1a och 2a hävdar att de har. Detta leder vidare till att medarbetarna 
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trivs bättre och att de därmed samarbetar istället för att tänka på sitt eget bästa. Ingen av 

respondenterna ansåg att de uppstod någon konkurrens mellan arbetstagarna på grund 

av organisationernas arbete med Talent Management, vilket vi tror beror på deras 

organisationskultur. Vi fick uppfattningen om att medarbetare unnar varandra 

utvecklingsmöjligheter istället för att tävla. Även Freeman (2005) hävdar att den 

kulturella passformen mellan talang och organisation spelar en stor roll och därför anser 

vi att det är bra att företag 1 lägger stor vikt vid att få in medarbetare med rätt 

värderingar tidigt i organisationen. Enligt Cheese et al. (2008) finns det olika 

rekryteringskanaler att använda sig av för att nå ut till blivande talanger och de menar 

att första steget bör vara att hitta talanger internt inom organisationen. Både företag 1 

och 2 arbetar mycket med internrekrytering och det är en del av deras arbete med Talent 

Management. Samtidigt som företagen har utvecklingssamtal med medarbetarna tar de 

reda på om de är villiga att byta tjänst, flytta utomlands eller om de trivs bra med den 

positionen de har. Genom deras Performance Review och IPM-samtal får de därför en 

samlad bild av medarbetarnas prestationer och mål som de kan använda om det 

uppkommer en ny tjänst inom företaget som behöver fyllas. Att börja med att leta efter 

talanger internt menar Cheese et al. (2008) ger ett försprång då medarbetarna har 

förkunskap om organisationens kultur, processer och policys. Pingle och Sharma (2013) 

menar att organisationens attraktivitet ökar om de tar tillvara på arbetstagarna genom att 

ge de karriärsmöjligheter, något alla medarbetarna vi intervjuade höll med om. De var 

eniga om att både företag 1 och 2 är attraktiva arbetsgivare och den främsta anledningen 

till det är att de är måna om att utveckla sin personal och låta de få en chans att växa 

inom företaget. Respondent 2b uttryckte att hon inte såg någon anledning att byta jobb 

så länge hon fick möjlighet att byta tjänst inom företaget, vilket tyder på att 

organisationen i detta anseende förstår vad som attraherar just respondent 2b. Detta 

stämmer in på vad Chunyan et al. (2015) säger om att det är viktigt att förstå vad som 

attraherar talangen eller medarbetaren för att företaget ska kunna locka arbetstagare de 

önskar ha i sin organisation.  

 

 

 

5.4 Kartlägga, utveckla och behålla 

Enligt Sanghi (2007) är det viktigt att kartlägga de kompetenser företaget har men också 

vilka kompetenser de behöver. Detta kan vi se att båda undersökningsobjekten gör, 
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företag 1 via Performance Review och företag 2 via IPM-samtal. Dessa samtal fungerar 

likt utvecklingssamtal där mål och utvecklingsplaner fastställs. Respondent 1c upplever 

Performance Review bra och menar att det känns tryggt att organisationen värnar om 

kompetensen i den utsträckning de gör. Då både IPM-samtal och Performance Review 

kartlägger kompetensen och medarbetarnas mobilitet ger det medarbetarna en känsla av 

att karriärsutveckling är möjligt. Detta skapar enligt Srividya och Basu (2015) 

tillfredsställelse på arbetsplatsen. Företag 1 mäter prestationer i olika nivåer, strongly 

exceeding expectations, fully in line with expectations, in line with expectations och 

below expectations. Här ser vi att företag 1 definierar till vilken grad medarbetarna 

uppfyller de uppsatta målen, enligt Srividya och Basu (2015) är detta viktigt att göra då 

det skapar medvetenhet hos medarbetarna. Företag 1 använder sig av samma 

mätinstrument nationellt som globalt, något företag 2 saknar just nu men håller på att 

utveckla. Då båda företagen framhäver mobilitet som viktigt, ser vi vikten i att ha ett 

gemensamt globalt verktyg då det förekommer förflyttningar av arbetstagare mellan 

länder. För att undvika att kompetens hamnar mellan stolarna anser vi att ett globalt 

instrument för kompetenskartläggning bör prioriteras. I samtalen om IPM och 

Performance Review får chef och anställd möjlighet att bland annat diskutera 

karriärsrelaterade frågor, detta kan enligt Srividya och Basu (2015) bidra till att 

förtroendet dem emellan stärks. Respondent 1d berättade att han känner sig sedd och 

uppmärksammad när han har Performance Review-samtalet med sin chef. 

Respondenten tycker även att det blev ett naturligt forum för dem att analysera vart han 

ligger i förhållande till målen, något han upplever positivt. Vi menar att företag 1 drar 

nytta av att kartlägga kompetensen för att se vilken utveckling som exempelvis 

respondent 1d behövde. Detta ser vi stämmer överens med det Siemsen et al. (2007) 

menar, att när en medarbetare besitter rätt sorts kunskap samtidigt som denna har viljan 

att utföra arbetsuppgiften uppstår motivation.  

 

Medarbetarna i våra undersökningsföretag var eniga om att båda organisationerna är 

generösa med utbildningar. Respondenterna 1b, 1c och 1d upplevde att det inte är några 

svårigheter att få chans att utvecklas inom organisationen. Cheese et al. (2008) menar 

att det är viktigt att organisationer inte enbart investerar i talanger i en organisation. Vi 

menar att kartläggningen av alla medarbetarnas kompetens i företag 1 möjliggör till ett 

mer mångsidigt utvecklingsarbete med alla medarbetare i organisationen. Respondent 

1d påpekade att han upplevde att företag 1 hela tiden låg steget före i vilka tjänster som 
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kommer behöva tillsättas och att företagets framtidstänk genomsyrar hela 

organisationen. Vi kan se att företag 1 har ett Talent Mindset som speglar hur de ser på 

sina medarbetare som möjliga talanger för framtiden. Företag 1 försöker se varje 

medarbetares potential till talang och sedan utveckla den så att medarbetarna får chans 

till individuell karriärsutveckling. Enligt Berger och Berger (2004) är det viktigt att 

kartlägga olika utbildningar och utvecklingsmöjligheter en talang kan behöva. Vi menar 

att genom att kartlägga alla medarbetare ökar chanserna för företaget att få fler 

motiverade arbetstagare. Enligt Björkman et al. (2013) finns det en skillnad i 

engagemanget hos medarbetare vilka blivit identifierade som talang mot dem som inte 

har det. Han menar vidare att medarbetarna värderas olika när de kategoriseras. Vi anser 

att företag 1 visar sina medarbetare att de värderas lika och därmed följer Siemsen et al. 

(2007) förklaring till hur motivation uppstår, då de möjliggör för att arbetsuppgifter kan 

utföras genom bland annat utveckling av medarbetarnas kompetens. När medarbetarna 

känner att de får utveckla kompetensen till att utföra de arbetsuppgifter de vill menar vi 

att det uppstår motivation.  

 

Rothwell (2005) menar att karriärsutveckling till viss del bildas i interaktion mellan 

organisation och medarbetare. Då kan medarbetaren ge uttryck för önskemål om 

avancemang och utveckling inom organisationen och organisationen kan å sin sida 

förklara hur de ser medarbetarens utveckling de kommande åren. Detta anser vi att båda 

företagen aktivt arbetar med i och med Performance Review och IPM-samtalen. 

Respondent 2c uttryckte vid ett tillfälle att hon tycker att företag 2 är generösa med 

utbildning men det är upp till individen att ta ansvar och se till att få så mycket 

utbildning och utveckling som hen känner behövs. Detta anser vi visar på vikten att 

samtal med varje medarbetare behövs för att alla ska få en chans att säga sitt. Vi såg 

också att företag 2 arbetar mycket med mentorer och handledning i deras 

utvecklingsprogram. Respondent 2b förklarade att när hon blev identifierad som talang 

blev hon placerad i ett ledarskapsprogram samt fick en mentor under tiden, vilket vi tror 

är viktigt för talangen, då det möjliggör för diskussion och vägledning under 

utvecklingen. Vi menar att denna möjlighet även bidrar till att respondenten hade en 

positiv inställning till organisationens arbete med utveckling och karriärsplanering. 

Berger och Berger (2004) menar att om det uppstår ett kunskapsgap mellan en talangs 

profil och den kompetens organisationen behöver kan ledningen sätta in 

utvecklingsplaner och utbildningar för att fylla det gapet. Vi anser att det uppstår en bra 
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situation för både organisation och medarbetare i detta fallet, genom att ge 

medarbetarna möjlighet till utveckling kan de i sin tur ge mer tillbaka till organisationen 

i form av arbetsinsats. Respondent 2c berättade dock att de som blir identifierade till 

talanger i företag 2 får göra olika projektjobb för att visa upp sina färdigheter för 

koncernledningen. Här kan vi se en risk i att medarbetarna som inte blir identifierade 

som talanger upplever att organisationen inte satsar på alla sina medarbetare. Björkman 

et al. (2013) menar att organisationer som satsar extra på sina talanger riskerar att sända 

signaler som tyder på att framtida stöd och investeringar inte är att vänta.  

 

I de två företag som vi undersökte ser vi dock inte att organisationen sänder signaler 

som tyder på att de enbart satsas på talanger. Samtliga respondenter upplever att de får 

tillräcklig utveckling för att vilja stanna kvar i organisationen. Respondent 1d menade 

att anledningen till att han valt att stanna kvar inom organisationen är möjligheten till att 

påverka sin arbetssituation samt organisationens framtidstänk. Hackman och Oldham 

(1980/2011) menar att möjligheten till att påverka sin arbetssituation är motiverande. 

Respondent 1d berättade att han såg sig om efter nya utmaningar vilket organisationen 

uppmärksammande och gav honom möjlighet till utveckling inom organisationen. Vi 

menar att det är ett sätt för organisationen att låta respondenten påverka sin 

arbetssituation, vilket i sin tur kan leda till att motivation skapas och därmed blir det 

lättare för organisationen att behålla medarbetaren. Då respondenten kan påverka sin 

arbetssituation och styra den mot de önskemål han har, menar vi även att respondentens 

inställning till arbetet blir positiv.  

 

Även respondent 2b menar att det var möjligheten till avancemang och nya utmaningar 

som fick henne att stanna i organisationen. Vi la märke till att ingen av våra 

respondenter någon gång under intervjun nämnde lön som en motiverande faktor eller 

anledning till varför de vill stanna kvar i organisationen. Berger och Berger (2004) 

menar att abstrakta förmåner, såsom utveckling, i större mån får medarbetare att stanna 

kvar i organisationen eftersom dessa förmåner gör dem motiverade. Vi ser 

genomgående att detta stämmer överens med våra respondenters beskrivning av varför 

de vill stanna i sin organisation. Latham och Ernst (2006) menar att ömsesidigt samspel 

mellan en människa och dess miljö påverkar en människas val, ansträngning och 

uthållighet. Vi menar att när organisationen erbjuder de abstrakta förmåner som 

medarbetarna efterfrågar sker detta samspel och på så sätt kan organisationen behålla 

rätt medarbetare och identifierade talanger.  
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5.5 Värdera prestationen och successionplanering 

Steget efter att kartlägga kompetensen hos medarbetarna är att analysera och göra en 

utvärdering av deras styrkor och svagheter. Detta menar Michaels et al. (2001) kan 

göras i ett speciellt verktyg, till exempel med hjälp av ett datorprogram. Här använder 

sig företag 1 av Talent Review där de i ett dokument sammanställer och sedan 

analyserar den data cheferna har kommit fram till i Performance Review. På företag 2 

har de som tidigare nämnt inte lika tydliga verktyg för att analysera medarbetarnas 

prestationer, men vid deras tredje IPM-samtal som görs i slutet av året diskuteras om 

medarbetaren presterat enligt överenskommelsen från IPM-samtalet som gjordes i 

början av året. I det andra steget menar Arthur (2008) att arbetsgivaren kan se vilka 

arbetstagare som är potentiella kandidater till talangidentifikation, vilket stämmer in på 

hur båda företagen väljer ut sina talanger eller ser vilka personer de ska satsa mer på. På 

företag 1 kategoriseras medarbetarna efter vilken potential de har i deras Talent Review 

och på företag 2 kommer HR tillsammans med flera chefer fram till vilka arbetstagare 

som ska utses till talanger. Kalibreringsmötena som äger rum i samband med 

talangidenfikationen på företag 2, menar Berger och Berger (2004) är bra då det 

tillkommer kompletterande information från andra chefer och kollegor. Vi anser också 

att det är bra att företag 2 har kalibreringsmöten i tre olika nivåer då det kan finnas olika 

uppfattning om hur den potentiella talangen är beroende på vem som tillfrågas. Att 

arbetstagaren i företag 2 inte får veta om hen är talang förens de kommit till första 

nivån, ställer vi oss däremot frågande till. Enligt Björkman et al. (2013) är de personer 

som inte är identifierade till talang mindre benägna att utveckla kunskaper som kan 

hjälpa företaget och därmed menar vi att det kanske hade varit bättre att tala om för den 

potentiella talangen att chefen har uppmärksammat hen. Vi tror att arbetstagaren kan bli 

mer motiverad till att göra ett bra jobb om hen vet om att chefen ser potential för möjlig 

utveckling.  

 

Enligt Arthur (2008) kan arbetstagare uppleva processen med att värdera deras 

prestationer som negativ då risken finns att de upplever det som ett sätt för 

organisationen att leta fel hos arbetstagarna. Respondent 2a menade att arbetartagarna 

överlag är nöjda med organisationers arbete med Talent Management. Och andra sidan 

sa hon att många arbetstagare tycker att det är “läskigt” att de blir bedömda och 

utvärderade då de gör så kallade “assesments” på dem, vilket kan liknas med 
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prestationsutvärdering (Arthur, 2008). Vi kan förstå att en del arbetstagare kan känna 

sig obekväma när de blir bedömda på det sättet men vi anser ändå att 

prestationsutvärderingen är till medarbetarens fördel. Vi menar att detta kan göra att 

arbetsgivaren ser potential i arbetstagaren som hen själv inte uppmärksammat, därmed 

kan det efter prestationsutvärderingen vara möjligt för organisationen att erbjuda 

medarbetaren utveckling inom ett område som tidigare inte var aktuellt.  Efter att de 

ansvariga för processen har kartlagt och utvärderat arbetstagarnas prestationer kan de 

även göra en successionsplan för att se vilka medarbetare som kan ersätta personer med 

framstående roller i organisationen. Alemibola Eledbe (2010) menar att det är viktigt att 

göra planer för succession då omsättningen på chefer är hög idag och det är svårt att 

hitta talanger. Vi kunde se att båda företagen har successionsplanering med som en del i 

deras process, vilket är positivt om behovet av att ersätta till exempel en chef skulle 

uppstå. På så sätt försäkrar sig organisationen om att de hela tiden har talangfulla 

medarbetare, vilka har stor betydelse för organisationernas framgång.    
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6 Slutsats 

I nedanstående avsnitt kommer vi redogöra för de huvudsakliga slutsatser vi kunnat dra 

efter genomförd studie. Vi kommer även besvara studiens frågeställningar samt ge 

förslag till vidare forskning.   

 

6.1 Slutdiskussion 

 

 Hur arbetar organisationerna med Talent Management?  

 

 Hur upplever medarbetare organisationernas arbete med Talent Management? 

 

 Hur påverkar Talent Management de anställdas inställning till arbetet? 

 

Vi kan efter genomförd studie dra slutsatsen att Talent Management är så mycket mer 

än att attrahera, utveckla och behålla sina identifierade talanger. En organisation består 

inte endast av topptalanger, utan alla medarbetarna bidrar med värdefull kompetens och 

prestation. Organisationer måste därför förstå vikten av att även behålla och utveckla de 

medarbetare som inte blivit identifierade som talanger. Vi har kommit fram till att 

utvecklingmöjligheter inom en organisation är en motivationsfaktor för många. Om 

organisationer endast har fokus på att utveckla sina talanger och inte alla medarbetare 

riskerar de därmed att medarbetarnas motivation minskar eller uteblir. När människor 

upplever att de får utvecklingsmöjligheter inom företaget känner de sig sedda och 

betydelsefulla för organisationen, det bidrar till att de får en positiv uppfattning till hur 

arbetet med Talent Management fungerar då de känner sig inkluderade i processen. 

Detta bidrar vidare till att de får en positiv inställning till sina arbetsuppgifter samt att 

de upplever organisationen som attraktiv. 

 

Vi kom fram till att organisationers sätt att se på ser på talanger och vilka medarbetare 

som får utveckling beror på vilket Talent Mindset organisationen har. Vi kan konstatera 

att våra undersökningsobjekt har olika Talent Mindset.  I företag 1 innebär Talent 

Management och deras Mindset att arbeta med allas utveckling. Företag 2 värnar också 

om att utveckla alla sina medarbetare, de har dock en annan inställning till 

medarbetarnas egna ansvar inför detta.  Respondenterna på företag 2 upplevde att 

medarbetaren själv förväntas efterfråga den utbildning eller utveckling hen önskar.  
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Vi kan se att organisationskultur och Talent Management hör samman. Organisationer 

kan ha gemensamma värderingar som talar för att alla medarbetare har potential till att 

utvecklas, bygga på sin kompetens och därmed öka värdet på organisationen. Vi ser att 

de båda undersökta företagen inkluderar allas möjlighet till utveckling vilket bidrar till 

motivation och positiv inställning till arbetet. Att alla inkluderas resulterar även i 

minskad konkurrens medarbetarna emellan. Vi menar att det är viktigt att integrera 

organisationens Talent Management i organisationskulturen för att det ska vara ett 

tankesätt som alla är med på. Kulturen i de företagen vi har undersökt förmedlar hur de 

ser på sina medarbetare och hur medarbetarna ser på varandra. Detta leder vidare till 

vilket Talent Mindset organisationerna har. Enligt oss styr Talent Mindset hur de valda 

företagen arbetar med Talent Management. Vi menar därför att Talent Management 

hänger samman med  organisationers kultur och Talent Mindset, detta påverkar hur 

motiverade medarbetarna är. Vi hävdar att hur motiverade medarbetarna är i sin tur 

påverkar deras inställning till arbetsuppgifterna. Om organisationer kan hitta ett sätt att 

jobba med Talent Management som både motiverar och uppmärksammar fler 

medarbetare än bara talanger kan det gynna organisationerna på så vis att de behåller 

fler medarbetare.  

 

Vi har även förstått hur viktigt det är för organisationerna att ha rätt person på rätt plats. 

Vi menar att deras kartläggning av medarbetarnas kompetens och potential för 

utveckling grundar sig i att se vilka möjligheter organisationen har i sina medarbetare. 

På så vis kan organisationen upptäcka om medarbetaren besitter kompetens som är 

nödvändig någon annanstans, detta leder vidare till möjlighet för internrekrytering och 

arbetsrotation. Organisationen kan då jonglera med den kompetens som finns inom 

organisationen. De kan utveckla medarbetares kompetens och då se dem som tillgångar 

istället för resurser som förbrukas. På så sätt möter även organisationen medarbetarnas 

krav om utveckling, som behövs för att de ska känna sig motiverade i sina 

arbetsuppgifter. Vi har förstått att när medarbetarna känner att de har kompetens att 

klara arbetsuppgifter och nya utmaningar som bidrar till organisationens framgång, 

känner de sig meningsfulla och det bidrar till en bra inställning till arbetet. Alla 

människor är olika och upplever organisationers arbete med Talent Management på 

olika sätt. Alla människor kan inte vara topptalanger eller en high potential, alla vill 

dock känna att de får utvecklas inom organisationen. När medarbetarna känner stöd från 

sin organisation och att de blir satsade på känner de sig motiverade att göra ett bra jobb 
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och med motivation följer bra inställning till arbetet, detta gör det också lättare för 

organisationen att behålla sina medarbetare.  

 

Efter resultatet av vår studie har vi förstått att ett fungerande arbete med Talent 

Management kräver att alla medarbetare inkluderas. Vi har dock ställt oss frågande till 

begreppet Talent Management. Vi menar att om samtliga medarbetares 

utvecklingsmöjligheter är viktiga kommunicerar organisationer fel signaler när de påstår 

sig ha ett utarbetat sätt att identifiera och utveckla just talanger. Talanger utgör en liten 

del av en organisations medlemmar och vi menar att det är aningen paradoxalt att leda 

en organisation på ett sätt där fokus ligger på dessa fåtal medarbetare. Vidare har vi 

dock upptäckt att det finns en utvecklad form av Talent Management som betyder att 

det satsas på alla medarbetare för att organisationer idag har förstått vikten av att ha 

lojala medarbetare. Att påstå sig arbeta med strategin Talent Management menar vi kan 

vara missvisande i förhållande till vad organisationen verkligen gör. Vad som anses 

vara trendiga strategier och framgångskoncept är ständigt skiftande. Vi tror att 

organisationer idag har anpassat sitt arbete med Talent Management för att inkludera 

fler medarbetare, därmed kan det vara missledande att kalla strategin för just Talent 

Management. Om organisaioner påstår sig arbeta på ett sätt som uttrycker att de endast 

satsar på ett fåtal människor inom organisationen överensstämmer det inte med den 

motivationsfaktorer i form av utvecklingsmöjligheter vi identifierat. Vi menar att 

organisationer bör vara varsamma med att uttala att de arbetar med Talent Management. 

Organisationer som påstår sig arbeta med Talent Management men ändå erbjuder alla 

medarbetare samma utvecklingmöjligheter kan gynnas av att ändra namn på sin strategi. 

Istället för att kommunicera att organisationen satsar på talanger bör de visa att alla 

medarbetare har en möjlighet till utveckling. Detta menar vi är sättet att behålla ”rätt” 

medarbetare.    

 

 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi menar att vidare forskning inom små och mellanstora företag skulle kunna ge en ny 

infallsvinkel på Talent Management. De företag vi genomfört studien på är två stora 

internationella företag med stora resurser för HR. Vi anser att det hade vart intressant att 

se hur mindre organisationer kan arbeta med Talent Management utan att ha samma 

möjlighet att erbjuda medarbetaren de utvecklingsmöjligheter som kan finnas inom 
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stora företag. Även mindre organsiationer måste attrahera, utveckla och behålla rätt 

medarbetare fast med mindre resurser. Framtida forskning inom detta skulle kunna 

skapa förståelse för hur medarbetare i dessa företag upplever Talent Management, det 

kan också bidra till ett större användningsområde för den Talent Management som 

strategi.  
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I 
 

Bilaga  

Intervjuguide 

 

Ansvarig för Talent Management 

Bakgrundsfakta 

1. Berätta om din yrkesroll?  

 Befattning?   

 Hur länge har du jobbat här? 

 Vilken var den främsta anledningen till att du sökte dig till den här 

organisationen? 

 Hur trivs du i din roll och vad skulle kunna bli bättre? 

 

Talent Management-processerna 

2.Vad är din roll i arbetet med Talent Management? 

 Hur länge har ni arbetat med Talent Management? 

 Varför började ni arbeta med Talent Management, hur och när uppstod behovet? 

 

3. Hur arbetar ert företag med Talent Management för att säkra kompetens och 

resursbehov? 

 Vilka av era medarbetare är involverade i arbetet? Och hur? 

 Hur rekryterar ni talangerna? 

 Hur behåller ni talangerna? 

 

4. Hur ser de olika stegen ut i er process med Talent Management? 

 Använder ni er av IT-system? Dataprogram 

 Hur skiljer sig Talent Management från strategisk HR?  

 

Talang 

5. Hur definierar er organisation en Talang? 

 Vilka egenskaper efterfrågas i talanger? 

 Varför är dessa egenskaper av värde för organisationen? 

 Hur identifierar ni talanger? 

 Hur kategoriseras talanagerna? 

 Satsar ni på individuella talanger eller kollektiv satsning? 



  
 

II 

 Hur mäter ni medarbetarnas prestationer och hur kopplar ni de till talang? 

 

Upplevelser 

7. Hur upplever du att arbetet med Talent Management fungerar? 

 Berätta om svagheter och styrkor gällande processen.  

 Har ni några begränsningar gällande Talent Mangement arbete i er organisation?  

 Hur upplever du att organisationens medarbetare uppfattar Talent Management 

processen? (sporrade / hämmade av att det satsas på talanger) 

 Finns det några bi-effekter av arbetstagarens upplevelse av Talent Management-

processen? (upplever du att arbetstagarnas arbetsinsats har påverkats sedan 

införandet av Talent Management).  

 Hur upplever du att organisationen har ändrat sitt arbete för att uppnå sina mål? 

Ser du tydliga förändringar sen ni började med Talent Management? 

 

Övrigt 

8. Har du några frågor? 

 Är det något som du vill tillägga? 

 

 

Medarbetare 

Bakgrundsfakta 

1. Berätta om din yrkesroll?  

 Befattning?   

 Hur länge har du jobbat här? 

 Vilken var den främsta anledningen till att du sökte dig till den här 

organisationen? 

 Hur trivs du i din roll och vad skulle kunna bli bättre? 

 

Talent Management-processerna 

2. Vad vet du om organisationens arbete med Talent Management? 

 Är Talent Management väl implementerat i den mån att det är dagligt prat om 

det och att alla är medvetna att det är en strategi i ert företag?  

 Hur berörs du av Talent Management? 

 Vet du hur talangidentifikationen på ert företag går till? 

 Hur definierar du en talang? 



  
 

III 

 

Locka 

 Var det tjänsten eller företaget i sig som lockade dig till organisationen 

 Berätta hur din rekrytreringsprocess gick till? 

 Ser du din arbetsgivare som en attraktiv och eftertraktad arbetsgivare? 

 

Utveckla/ Behålla 

 Berätta om din resa inom företaget från din första dag till idag. Vilka 

karriärssteg har du gått? 

 Upplever du att du får tillräckligt med utbildning för att utvecklas inom 

företaget? 

 Känner du att dina mål skulle kunna förverkligas inom någon annan 

organisation? 

 Vilka är dina personliga mål och kan företaget hjälpa till att infria dem? 

 Vilka av dina mål kan förverkligas inom företaget?  

 Vilka kan inte förverkligas? 

 

Upplevelser 

4. Hur upplever du att arbetet med Talent Management fungerar? 

 Vad anser du är svagheter och styrkor gällande processen.  

 Vilka egenskaper upplever du att personer som satsas på innehar. (om det satsas 

på specifika talanger) 

 Upplever du att Talent Mangement i någon mån begränsar er organisation?  

 Upplever du någon förändring sedan Talent Management infördes? Både 

gällande din egen arbetsinsats och kollegornas? 

 Upplever du några bi-effekterna av Talent Management-processen?  

 Hur upplever du att organisationen har ändrat sitt arbete för att uppnå sina mål? 

Ser du tydliga förändringar sen ni började med Talent Management? 

 

Övrigt 

5. Har du några frågor? 

 

 

 


