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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att på en operativ nivå undersöka praktikers syn på talang, inom en och samma organisation, samt 
deras erfarenhet av Talent Management för att skapa en djupare förståelse för potentiella orsaker till att Talent Management 
inte upplevs fungera i praktiken.  
 
Undersökningen genomfördes i en svensk högteknologisk organisation baserat på inledande intervjuer med en Talent 
Management-specialist samt djupgående intervjuer med HR-medarbetare och linjechefer. Studiens resultat visar att synen på 
talang kan skilja sig avsevärt mellan nyckelaktörer på operativ nivå inom en och samma organisation, vilket inte kan förklaras av 
tidigare studier inom forskningsfältet. Detta har visat sig få följer i arbetet med identifiering och utveckling av talanger, vilket 
innebär att arbetet med Talent Management kan bedrivas på olika sätt inom en och samma organisation. Vidare kan synen på 
talang till viss del bidra till att förklara upplevda svårigheter gällande intern rörlighet och kommunikation i arbetet med strategin. 
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1 INLEDNING 

Talent Management lyfts fram av den konsult- och praktikerdrivna forskningen 

som en av de viktigaste strategierna för att organisationer ska erhålla 

konkurrensfördelar och framgång. Trots att intresset för strategin är stort visar 

undersökningar att det finns en utbredd kritik bland chefer och HR-praktiker 

gällande hur arbetet faktiskt fungerar. För att studera detta inleds kapitlet med 

en bakgrund gällande Talent Management. Detta följs av en problematisering 

gällande den praktiska användningen av strategin samt hur synen på talang 

påverkar sättet att arbeta med Talent Management, vilket ligger till grund för vad 

studien ämnar undersöka. Vidare presenteras studiens bidrag, syfte och 

frågeställningar.   

1.1 Bakgrund 

Den viktigaste resursen för många organisationer är dess medarbetare men 

konkurrensen om arbetskraft blir allt tuffare, vilket försvårar matchning av behov 

och kompetens (Wikström & Martin, 2012). Enligt Dries, Vantilborgh och 

Pepermans (2012) finns det en svårighet för organisationer att balansera det 

kortsiktiga behovet av medarbetarnas prestationer och behovet av att utveckla 

deras kompetenser för att bli framgångsrika på lång sikt. Att arbetet är strategiskt 

viktigt men svårt att få till i praktiken beskrivs även av en Talent Management-

specialist som har över 20 års erfarenhet i branschen:  

Det handlar om att ha rätt kompetens, att arbeta strategiskt inför imorgon och vara rätt 

organiserade. Fokus [inom Talent Management] ligger på ledare, att bygga dagens och 

morgondagens ledare på alla nivåer. Man tycker att man har flera talanger men när en 

tjänst dyker upp söker ingen [talang]. Då har vi ju inte folk på gång! (TM-specialist, 

personlig kommunikation, 8 februari, 2018) 

Idag kännetecknas arbetslivet av osäkerhet, oförutsägbarhet och komplexitet 

(Nilsson & Ellström, 2012; Thunnissen, Boselie & Fruytier, 2013). Collings och 

Mellahi (2009) samt Nilsson och Ellström (2012) menar att detta sker samtidigt 

som en ökad innovationstakt har bidragit till en snabb utveckling av ny kunskap, 

vilket har lett till en allt större konkurrens mellan organisationer. Det har i sin tur 

resulterat i att organisationer har utvecklat nya arbetsformer för att möta 

omvärldens krav på förändring (ibid.). Vidare har det skett en övergång till en 

kunskapsbaserad ekonomi vilket bidrar till skapandet av nya strukturer som 

kontinuerligt förändras i takt med omgivningens ändrade krav och förutsättningar 

(Nilsson & Ellström, 2012; Thunnissen et al., 2013). Denna övergång innebär att 

företags framtida konkurrenskraft är beroende av tillgångar i form av individers 

kunskaper och kompetenser (Wikström & Martin, 2012).  

Enligt Vaiman, Scullion och Collings (2012) är det kunskapsekonomin och fokus 

på de mänskliga resurserna som påverkat organisationer att påbörja ett arbete med 

Talent Management. Wikström och Martin (2012) menar att Talent Management 
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innebär “... hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt 

medarbetare. Allt i syfte att skapa effektiva organisationer där medarbetare trivs, 

utvecklas och skapar resultat” (Wikström & Martin, 2012, s. 5).  

Begreppet Talent Management myntades år 1997 av konsulter på McKinsey som 

diskuterade strategier i termer av War for talent (Collings & Mellahi, 2009; 

Yarnall, 2008). Lewis och Heckman (2006) har gjort en välciterad kartläggning 

över forskningsfältet Talent Management där de delar in fältet i tre centrala 

strömningar, vilka representerar olika sätt att se på strategin. Den första 

strömningen behandlar Talent Management som tidigare HR-aktiviteter och 

begreppet kan därför ses som en omskrivning av dessa. Den andra strömningen 

handlar istället om att det ses som en strategi vilken används för att utveckla en 

viss grupp medarbetare, kallad talangpool, som ska tillsättas på vissa strategiska 

nyckelpositioner inom organisationen. Den sista strömningen belyser Talent 

Management som en strategi för att organisationer ska kunna ha rätt medarbetare 

som är toppresterande på alla positioner i organisationen. Oavsett strömning eller 

sätt att se på strategin har begreppet väckt mycket intresse och blivit vanligt 

förekommande bland såväl praktiker som forskare (ibid.).  

Collings och Mellahi (2009) är ytterligare två författare med stort inflytande på 

forskningsfältet vilka menar att det har skett ett paradigmskifte inom arbetet med 

Talent Management. Den ursprungliga synen på strategin som innebar 

traditionella HR-uppgifter såsom attrahera och rekrytera talanger har de senare 

åren förändrats enligt författarna. De menar att fokus ligger på att arbeta med 

talanger för att kunna anpassa sig till den ständigt föränderliga omgivningen, 

vilket är avgörande för att kunna erhålla konkurrensfördelar. Även om 

organisationers omgivande kontext har förändrats markant sedan Talent 

Management introducerades är begreppet fortfarande relevant och något som 

många organisationer arbetar med (ibid.). Det finns dock forskare som ställer sig 

kritiska till strategin och menar att det är ett modebegrepp som organisationer 

anammar och påstår sig arbeta utifrån på grund av att deras konkurrenter gör det 

(Iles, Preece & Chuai, 2010). 

Fokus på talangfulla medarbetare och Talent Management har under en längre tid 

ansetts vara avgörande för organisationer i syfte att erhålla konkurrensfördelar 

och framgång på marknaden (Bersin, 2012; Earle, 2003; Collings & Mellahi, 

2009; Hiltorp, 1999; Thunnissen et al., 2013; Wikström & Martin, 2012). 

Wikström och Martin (2012) framhäver att välfungerande strategier, där framtida 

kompetens och nyckelpersoner säkras, kan bidra till en minskning av framtida 

risker i affärsverksamheten. Genom att utveckla medarbetare och förbereda dem 

att kunna axla nyckelroller kan företag på ett proaktivt sätt arbeta för att ha en 

fortsatt tillväxt (Boxall & Purcell, 2016; Collings & Mellahi, 2009; Lewis & 

Heckman, 2006; Yarnall, 2008). Wikström och Martin (2012) påpekar vikten av 

att ledningen sätter Talent Management högt upp på agendan och strävar efter att 



 

 3 

strategin ska vara integrerad och direkt kopplad till affärsstrategin för att ge 

resultat. Boxall och Purcell (2016) tar diskussionen gällande betydelsen av 

strategin ett steg längre eftersom de menar att organisationens resultat är beroende 

av dess mänskliga resurser och det strategiska arbetet med Talent Management. 

För att medarbetare ska prestera bra är det enligt författarna viktigt att de besitter 

rätt kunskap för att kunna utföra arbetet. Sådana medarbetare är enligt författarna 

oumbärliga för organisationens framgång (ibid.). 

1.2 Problematisering 

Enligt en studie av konsultföretaget Bersin & Associates har det konstaterats att 

Talent Management kan resultera i flera fördelar för organisationer (Bersin, 

2012). De fördelar som lyfts fram är att strategin kan leda till mer än 25 procent 

högre omsättning per medarbetare och 40 procent lägre personalomsättning bland 

de högpresterande medarbetarna. En organisation som har ett välfungerande 

Talent Management har även 28 procent lägre sannolikhet för 

personalnedskärningar (ibid.). Fördelar som dessa, vilka presenteras i den 

konsult- och praktikdrivna forskningen, skulle kunna ligga till grund för det ökade 

intresset att arbeta med strategin och likaså den framtidstro som finns gällande 

dess betydelse för organisationers framgång. Att Talent Management är en 

högprioriterad fråga bland praktiker är märkbart i såväl en nationell och 

internationell kontext (PwC, 2014; Talent Management Barometern, 2016). 

Enligt Talent Management Barometern (2016) anger 87 procent av praktikerna att 

Talent Management kommer bli en allt viktigare fråga i framtiden och majoriteten 

av de tillfrågade är villiga att investera mer resurser i strategin. 

Trots ovanstående nämnda fördelar med Talent Management finns det mycket 

som tyder på att dessa fördelar inte får genomslag. Detta eftersom sju av tio 

svenska praktiker som arbetar med Talent Management anser sig missnöjda med 

hur deras strategier fungerar i dagsläget (Talent Management Barometern, 2016). 

Ytterligare en undersökning som visar på att strategin inte fungerar som 

praktikerna önskar är gjord av PwC (2014). I studien uppger 93 procent av de 

tillfrågade att de ser ett behov av att förändra sina strategier, men precis vad som 

behöver ändras är för många praktiker oklart (PwC, 2014). Detta missnöje och 

behov av förändring speglas dock inte i forskningen om Talent Management 

eftersom mycket av litteraturen framhäver fördelarna med strategin istället för 

eventuella nackdelar eller svårigheter. 

När det kommer till forskning om Talent Management menar Bolander, Werr och 

Asplund (2017) att det främst fokuseras på best practice. Med anledning av att 

fältet innefattar en stor mängd av denna typ av forskning menar Thunnissen 

(2016) att det finns ett behov av att utveckla det akademiska forskningsfältet om 

Talent Management för att bidra till mer fokus på best fit. Forskning med 

inriktning på best practice är inte att föredra inom Talent Management eftersom 

sådan forskning endast är applicerbar i vissa kontexter (Stahl et al., 2012). Detta 
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innebär att det som tenderar att fungera för en organisation inte behöver fungera 

för en annan (ibid.). Trots att det fortfarande finns lite insikt i hur strategin 

fungerar samt hur väl det fungerar har praktiker, ledare och akademiker tillskrivit 

Talent Management ett högt värde (Thunnissen, 2016).  

Även om intresset för Talent Management är stort saknas det inom fältet 

konsensus om begreppets definition och innebörd, vilket gjort fältet relativt 

spretigt med många infallsvinklar (Collings & Mellahi, 2009; Lewis & Heckman, 

2006; Nilsson & Ellström, 2012; Thunnissen et al., 2013; Vaiman et al., 2012). 

Detta skulle kunna kopplas till det faktum att rådande forskning inom fältet är 

konsult- och praktikerdriven, vilket gör att det saknas en teoretisk grund och 

konceptuell utveckling av Talent Management som begrepp (Gallardo-Gallardo, 

Dries & González-Cruz, 2013). Exempelvis används begreppen Talent 

Management, talangstrategi, successionsplanering och personalplanering 

synonymt trots att de fokuserar på olika aspekter inom management (Lewis & 

Heckman, 2006). Detta bidrar till att Talent Management som fenomen blir 

otydligt och svårt att förhålla sig till, vilket resulterar i att organisationer tenderar 

att arbeta med strategin på olika sätt (ibid.). Sannolikt finns det därför även olika 

sätt att arbeta med strategin inom en och samma organisation men detta diskuteras 

inte inom forskningsfältet. För att kunna förstå skillnader i arbetet är det av stor 

vikt att konceptualisera begreppet talang, som ligger till grund för arbetet med 

Talent Management (Dries, 2013; Gallardo-Gallardo et al., 2013; Tansley, 2011). 

Begreppet talang kan tillskrivas en innebörd och betydelse utifrån exempelvis 

individers egna uppfattningar och/eller hur talang tolkas inom en viss kontext eller 

bransch. Beroende på hur talang konceptualiseras får det således följder på hur 

arbetet med Talent Management bedrivs (ibid.).  

En ny omfattande svensk studie av Bolander et al. (2017) bekräftar att synen på 

talang är avgörande för arbetet med Talent Management. Deras studie visar att 

arbetet med strategin kan ha olika inriktningar och fokus beroende på 

konceptualisering av begreppet talang. Författarna menar att synen på talang och 

därmed arbetet med Talent Management inte är kopplat till en specifik bransch 

eller typ av organisation. För att komma fram till detta har Bolander et al. (2017) 

genomfört en komparativ studie där djupgående intervjuer har gjorts med ett fåtal 

representanter från 30 olika organisationer. Det framgår inte vilka positioner de 

intervjuade respondenterna har, men eftersom resultatet beskriver talang utifrån 

en organisatorisk synvinkel kan det antas att dessa är gjorda på en hög 

organisatorisk nivå. Detta innebär att studien inte tar hänsyn till hur det faktiska 

arbetet på operativ nivå bedrivs eller om organisationens syn på talang 

genomsyrar hela organisationen uppifrån och ner. Studien av Bolander et al. 

(2017) undersöker således endast synen på talang mellan olika organisationer och 

därmed inte huruvida synen på talang är gemensam eller inte inom en specifik 

organisation.  
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Utifrån detta menar vi att det finns ett outforskat område i gränssnittet mellan 

talang och Talent Management inom en och samma organisation. Detta är därmed 

av intresse att studera eftersom det skulle kunna vara en del i förklaringen till 

varför det upplevs svårt att få strategin att fungera i praktiken. För att undersöka 

detta finns det behov av ett större antal djupgående intervjuer på operativ nivå i 

syfte att kunna bidra till en ökad förståelse för synen på talang och arbetet med 

Talent Management inom en organisation. Dessa djupintervjuer kommer 

genomföras med HR-medarbetare och linjechefer i en organisation som, trots ett 

aktivt arbete med Talent Management i över tjugo år, uttrycker ett behov av att 

utveckla strategin för att kunna säkerställa talanger såväl idag som imorgon. Valet 

att studera befattningarna HR-medarbetare och linjechefer grundas på att det är 

dessa som, inom den undersökta organisationen, arbetar operativt med Talent 

Management och på så sätt har en insikt i hur arbetet fungerar i praktiken. Studien 

genomförs i en stor, svensk, väletablerad och kunskapsintensiv organisation som 

är verksamt på den globala marknaden.  

Studien syftar till att bidra såväl teoretiskt som praktiskt. Studien bidrar med ökad 

kunskap gällande synen på talang och Talent Management, en ökad insikt i hur 

arbetet med strategin påverkas av synen på talang samt en djupare förståelse för 

potentiella orsaker som kan upplevas försvåra arbetet med Talent Management. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att på en operativ nivå undersöka praktikers syn på 

talang, inom en och samma organisation, samt deras erfarenhet av Talent 

Management för att skapa en djupare förståelse för potentiella orsaker till att 

Talent Management inte upplevs fungera i praktiken.  

• Hur beskriver HR-medarbetare och linjechefer begreppet talang? 

• Hur arbetar HR-medarbetare och linjechefer med Talent Management och 

upplever de några svårigheter i arbetet, i så fall vilka? 

• Påverkar synen på talang hur HR-medarbetare och linjechefer upplever och 

bedriver arbetet med Talent Management, i så fall hur?  

1.4 Avgränsningar 
I denna studie avgränsas begreppet talang till organisation och arbetsliv. 

Begreppet kommer således inte beröra exempelvis idrottslig eller konstnärlig 

talang eftersom det inte anses vara relevant för att besvara denna studies syfte och 

frågeställningar.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Inledningsvis presenteras hur begreppet talang kan konceptualiseras och hur det 

kan påverka organisationers arbete med Talent Management. Vidare beskrivs hur 

detta arbete förhåller sig till organisationen och dess medarbetare med hänsyn 

till integrering av strategin och betydelsen av kommunikation. Avslutningsvis 

återges en sammanfattning av kapitlets olika avsnitt. 

2.1 Talang: begreppet med svårt att bestämma sig 

I detta avsnitt presenteras ett ramverk för att konceptualisera begreppet talang, 

vilket har direkt påverkan på hur arbetet med Talent Management bedrivs (Dries, 

2013; Gallardo-Gallardo et al., 2013; Tansley, 2011). Enligt Gallardo-Gallardo et 

al. (2013) ska en konceptualisering av talang utgå ifrån om talang är subjektivt 

eller objektivt, det första innebär att talang är det samma som individen och det 

senare innebär att talang är en egenskap. Om en talang ses utifrån ett subjektivt 

synsätt menar författarna att ytterligare ett ställningstagande behöver göras 

gällande huruvida talang omfattar alla individer eller endast en exklusiv grupp. 

Dessa synsätt har vidareutvecklats av Dries (2013) som menar att ett inklusivt och 

exklusivt perspektiv kan tillämpas på både talang som subjekt och objekt. Vidare 

har Dries (2013) kompletterat med ytterligare tre perspektiv vilka beskrivs som 

medfödd och/eller utvecklingsbar, input och/eller output samt överförbar 

och/eller kontextbunden. Baserat på Dries (2013) illustrerar Figur 1.1 ett ramverk 

för att konceptualisera talang.  

 

Figur 1.1 Konceptualisering av talang. (Baserad på Dries, 2013) 
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De olika perspektiven representerar ett kontinuum där synen på talang kan vara 

mer eller mindre extrem (Dries, 2013). Författaren menar att alla perspektiv är 

möjliga att kombinera och det finns därför inte något sätt att se på talang som är 

mer rätt eller fel än ett annat (ibid.). I följande avsnitt beskrivs de olika delarna i 

ramverket mer ingående samt vad olika perspektiv på talang får för följd i arbetet 

med Talent Management. 

2.1.1 Vad eller vem är talang? 

Inom forskningen finns det delade meningar om vad talang faktiskt är och vad det 

är som Talent Management ska hantera (Dries, 2013; Gallardo-Gallardo et al., 

2013; Nilsson & Ellström, 2012). Detta eftersom det görs skillnad mellan ett 

subjektivt och objektivt perspektiv. Det förstnämnda innebär ett fokus på att hitta 

individer som anses vara talanger. Ett objektivt perspektiv utgår istället ifrån att 

talang är karaktäristika som talangfulla individer har, såsom kompetens och/eller 

kunskap (ibid.). I praktiken menar Dries (2013) att det är svårt att hålla isär 

huruvida talang är en person eller om det är något som en person har, men 

gränsdragningen påverkar vilka arbetsprocesser som prioriteras inom Talent 

Management.  

Det objektiva perspektivet har en tydlig koppling till humankapital, resursbaserat 

synsätt, nyckelpositioner och individuella skillnader. Detta får ofta som följd att 

arbetet med Talent Management blir mer inriktat på kompetensförsörjning och 

knowledge management. Det subjektiva perspektivet innebär istället fokus på 

individer med hög potential, utveckling av talangpooler och indelning av 

medarbetare baserat på hur talangfulla de anses vara. Detta influerar arbetet med 

Talent Management på ett sådant sätt att fokus ofta tenderar att ligga på 

successionsplanering och karriärutveckling (ibid.).  

2.1.2 I vilken utsträckning förekommer talang? 

Ett annat perspektiv som forskare har olika uppfattning om är ifall talang 

inkluderar alla individer eller om det endast berör en viss exkluderad grupp (Dries, 

2013; Gallardo-Gallardo et al., 2013; Yarnall, 2008). Ett inklusivt perspektiv 

innebär att alla individer är eller har talang, men på olika sätt (Dries, 2013). Det 

exklusiva perspektivet utgår istället ifrån att vissa individer inom organisationen 

är eller har talang och därmed är de mer värdefulla än andra individer.  

En organisation med ett exkluderande perspektiv, där ett fåtal individer anses vara 

eller ha talang, kan antas ha större avkastning på de investerade resurserna. Detta 

eftersom individerna genom investeringarna blir mer motiverade och presterar 

bättre. Detta resonemang kan förklaras genom att det vid fördelning av en 

begränsad mängd resurser blir mindre per individ, ju fler individer som ska dela 

på resurserna. Å andra sidan kan ett inkluderande synsätt leda till ett högre 

välmående hos de anställda samt ett bättre arbetsklimat som präglas av öppenhet 

och förtroende mellan medarbetarna (ibid.). 
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2.1.3 Kan talang odlas fram? 

En annan fråga där forskare har olika åsikter är om talang ses som medfödd eller 

utvecklingsbar över tid (Dries, 2013; Meyers, van Woerkom & Dries, 2013; 

Tansley, 2011). Om talang anses vara medfödd skapas ett starkt fokus på att 

identifiera dessa individer i samhället, vilket innebär att det blir en jakt på talanger 

som blir allt hårdare ju fler organisationer som söker efter talanger. Detta 

perspektiv innebär att en individ bedöms av exempelvis sin chef vid första 

ögonkastet och om talangen inte synliggörs då får individen sällan en andra chans 

eftersom chefen förmodligen inte kommer ändra uppfattning. Att istället se talang 

som möjlig att utveckla innebär ett starkare fokus på utbildningar och lärande 

samt att ge medarbetare erfarenheter genom Talent Management (ibid.).  

2.1.4 Hur identifieras talang? 

Ytterligare en meningsskillnad som diskuteras av Dries (2013) är huruvida ett 

input eller output perspektiv används för att identifiera talang. Det vill säga om 

talang beror på motivation eller förmåga. Om fokus är att identifiera talang baserat 

på insats, motivation, ambition och karriärorientering kan det beskrivas som ett 

input perspektiv. När istället ett output perspektiv används för identifiering ligger 

fokus på faktiska prestationer och resultat samt förmåga att prestera (ibid.). Detta 

kan liknas vid det sätt som King (2016) beskriver identifiering av talang. Det 

eftersom författaren menar att talang är en förmåga att prestera för att kunna uppnå 

organisationens uppsatta mål.  

Enligt Dries (2013) fokuserar de flesta organisationer på förmåga, ofta utifrån 

tidigare prestationer, när de söker talanger. En av anledningarna till detta menar 

författaren är att detta perspektiv med fokus på “hårda data” är mindre laddat och 

enklare att motivera till skillnad mot identifiering av talanger utifrån variabler 

baserade på motivation. En annan viktig faktor vid identifiering av talanger är 

individens intresse. Detta eftersom en utsedd talang som saknar viljan och 

motivationen att leda med stor sannolikhet inte kommer ta eller behålla en ledande 

position (ibid.). 

2.1.5 I vilken utsträckning är talang kontextberoende? 

Dries (2013), Nilsson och Ellström (2012) samt Thunnissen et al. (2013) 

diskuterar huruvida talang ska ses som kontextbunden eller överförbar. En 

överförbar syn på talang innebär att talangfulla individer åskådliggör sin talang 

oavsett arbetsmiljö. En kontextbunden syn innebär istället att talang är knuten till 

ett specifikt arbete eller organisation. Det innebär att talang är relativ och kan 

skilja sig mellan olika organisationer och arbeten beroende på rådande 

kontextuella förutsättningar (ibid.).  

Vidare lyfter Dries (2013) att en kontextbunden talang dessutom innebär att det 

finns betydelsefulla interaktioner mellan individen och kontexten, vilket avgör 

om en talang kan utvecklas samt bli synlig och erkänd. Vidare lyfter författaren 

fram att en medarbetare som anses som stjärna i en organisation inte automatiskt 
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blir stjärna i den nya. En headhuntad talang kan ha svårigheter att prestera sitt 

bästa i den nya organisationen under en viss omställningsperiod. En möjlig 

förklaring till detta kan vara dålig matchning av talangen och dennes nya 

arbetsmiljö. Det finns dock viss forskning som visar på att miljöombyte eller nya 

arbetsuppgifter kan möjliggöra för medarbetare att utveckla talang inom områden 

de inte tidigare ansågs vara eller ha talang inom (ibid.).  

Som tidigare nämnts är alla perspektiv möjliga att kombinera och hur det görs 

påverkar arbetet med Talent Management (Dries, 2013). En svensk studie av 

Bolander et al. (2017) har undersökt hur olika syn på talang kan påverka arbetet 

med Talent Management, vilket beskrivs närmare i kommande avsnitt.  

2.2 Synen på talang påverkar arbetet med Talent Management 

Bolander et al. (2017) har i sin studie utgått från Dries (2013) olika dimensioner 

för att definiera begreppet talang. Författarna kommer i sin studie fram till att 

variationen mellan svenska organisationers arbete med Talent Management till 

stor del beror på att dessa organisationer skiljer sig gällande synen på talang. 

Baserat på organisationers sätt att se på talang har Bolander et al. (2017) 

identifierat fyra olika angreppssätt på Talent Management på en 

organisationsövergripande nivå. Dessa benämns Humanistisk, Entreprenöriell, 

Elitisk och Konkurrensinriktad Talent Management (ibid.). En sammanställning 

av angreppssätten presenteras nedan i tabell 1 vilken följs av en mer utförligt 

beskrivning av angreppssättens innebörd. 

Tabell 1 

Fyra angreppssätt på Talent Management (Bolander et al., 2017) 

Angreppssätt 

Vad 

eller 

vem är 

talang? 

I vilken 

utsträckning 

förekommer 

talang? 

Kan talang 

odlas fram? 

Hur 

identifieras 

talang? 

I vilken 

utsträckning 

är talang 

kontext-

beroende? 

Humanistisk 

Talent 

Management 
Subjektiv Inklusiv Utvecklingsbar Output 

Kontext-

bunden 

Entreprenöriell 

Talent 

Management 
Subjektiv Inklusiv Utvecklingsbar Input 

Kontext-

bunden 

Elitisk Talent 

Management 
Subjektiv Exklusiv Medfödd Input Överförbar 

Konkurrens-

inriktad Talent 

Management 
Subjektiv Exklusiv Medfödd Output Överförbar 
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Humanistisk Talent Management innebär att organisationen ser på talang som 

något som alla individer är och att det utvecklas när individerna arbetar med 

sådant som de finner intressant, vilket gör att individer är talanger på olika saker 

(Bolander et al., 2017). Genom att individer utför aktiviteter som de finner 

intressanta utvecklas de som talanger vilket synliggörs när individerna presterar 

bra i en viss miljö. Detta sätt att se på talang får som följd att arbetet med strategin 

tenderar att bli centraliserat och ske genom informella diskussioner där 

identifiering av talanger baseras på breda kriterier. Organisationer som arbetar 

med Humanistisk Talent Management fokuserar i huvudsak på utveckling av alla 

medarbetare, både genom det dagliga arbetet och genom utbildningar. Att 

utveckla de befintliga medarbetarna till talanger upplevs viktigare än att rekrytera 

talanger externt, det eftersom extern talangrekrytering kan få de befintliga 

medarbetarna att uppleva att de inte är tillräckligt bra (ibid.). 

Entreprenöriell Talent Management har ett starkt fokus på karriärutveckling där 

alla individer har möjligheten att utvecklas till talanger om de kan uppvisa att de 

har en stark drivkraft och att de hittar sin rätta miljö (Bolander et al., 2017). 

Talangerna identifieras därmed baserat på deras motivation och drivkraft att 

utvecklas och när en individ har utvecklats till en talang är den bunden till en 

specifik kontext. Entreprenöriell Talent Management tenderar att ske 

decentraliserat och genom informella processer som huvudsakligen bygger på 

självidentifiering. Talanger utvecklas genom att organisationer erbjuder sina 

medarbetare möjligheter att utmana sig själva. Det finns sällan någon utstakad 

karriärväg för talangen, utan karriären styrs av vilka utmaningar och uppdrag som 

finns tillgängliga och vilka av dessa som talangen vill anta. Organisationer som 

arbetar på detta sätt med Talent Management låter medarbetarna visa vad de är 

kapabla att åstadkomma. På så sätt skapas en vilja bland medarbetarna att visa 

vad de går för och de söker därför utmanande uppdrag (ibid.). 

Elitisk Talent Management utgår ifrån att talang är något som bara ett fåtal 

individer är, men det krävs att talangerna förfinas av organisationen för att de ska 

nå sin fulla potential (Bolander et al., 2017). För att arbeta utifrån detta 

angreppssätt behöver en organisation främst fokusera på rekrytering av dessa 

talangfulla individer, vilka ofta är studenter med de högsta betygen. De som är 

talanger föddes med sin talang och identifieras genom individens motivation och 

vilja. Individen är talang oavsett i vilken miljö den befinner sig i. Arbetet med 

Elitisk Talent Management bedrivs centralt och utförs på ett strukturerat sätt 

samtidigt som det styrs av seniora individers bedömningar. Organisationer som 

arbetar på detta sätt har ofta en tydlig karriärväg för sina talanger som består av 

ett antal steg med specifika titlar. För att kunna locka de unga talangerna till 

organisationen är det betydelsefullt att den strävar efter att skapa ett starkt 

varumärke (ibid.). 
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Konkurrensinriktad Talent Management innebär att endast vissa individer är 

talanger det är något som dessa är sedan födseln (Bolander et al., 2017). Talangen 

blir synlig när denne presterar bra och dessa prestationer kan ske i olika kontexter. 

Organisationer som arbetar med Konkurrensinriktad Talent Management 

fokuserar på att externt köpa in talanger snarare än att utveckla dessa inom 

organisationen. För att kunna locka talanger till organisationen används ofta 

traineeprogram och det är betydelsefullt med ett starkt varumärke. Arbetet med 

Konkurrensinriktad Talent Management sker centraliserat och strukturerat med 

en tydlig koppling till strategiska mål. Detta angreppssätt innebär ofta tydliga 

karriärvägar för talangerna, i syfte att de ska bli chefer och ledare högt upp i 

organisationen (ibid.). 

Utifrån ovanstående kan det konstateras att Bolander et al. (2017) funnit att det 

endast förekommer ett subjektivt perspektiv på talang. Detta går således emot 

Dries (2013) som menar att talang inte nödvändigtvis behöver ses som en individ. 

Trots att Dries (2013) menar att alla perspektiv kan kombineras hur som helst går 

det att urskilja vissa specifika mönster i studien av Bolander et al. (2017). Det går 

att se ett mönster gällande inklusiv och exklusiv syn i förhållande till 

utvecklingsbar eller medfödd. Det är enligt författarnas studie inte möjligt att en 

viss grupp individer (talanger) kan utvecklas eftersom de menar att ett exklusivt 

perspektiv inte kan kombineras med ett utvecklingsbart perspektiv. Vidare finns 

det också en tydlig koppling mellan huruvida talang är utvecklingsbar eller 

medfödd i förhållande till om talangen anses kontextbunden eller överförbar. 

Enligt författarna kan en talang endast överföras om den är medfödd.  

Detta gör således att det går att urskilja både likheter och skillnader mellan 

angreppsätten.  Humanistiskt och Entreprenöriell Talent Management har stora 

likheter samtidigt som Elitisk och Konkurrensinriktad har stora likheter. Det som 

skiljer angreppssätten åt inom dessa två grupperingar är om talang baseras på 

motivation eller prestation (ibid.). Eftersom Dries (2013) menar att synen på 

talang kan röra sig på ett kontinuum går det att ifrågasätta hur det kommer sig att 

studien av Bolander et al. (2017) visar på så tydliga mönster mellan olika 

perspektiv på talang. Detta i kombination med att författarnas studie är genomförd 

på en organisationsövergripande nivå tyder på att det krävs ytterligare studier för 

att förstå synen på talang och huruvida denna återfinns på en operativ nivå.   

Enligt Bolander et al. (2017) finns det inte ett sätt att arbeta med Talent 

Management som dominerar i en viss typ av organisation eller bransch. Således 

är det inget av angreppssätten som framställs som mer framgångsrikt än de andra 

(ibid.). Detta visar på att det inte finns någon best practice utan det handlar snarare 

om att anpassa strategin till strategiska mål, organisationskultur samt andra HR-

aktiviteter (Bolander et al., 2017; Dries, 2013). Med utgångspunkt i detta beskrivs 

i nedanstående avsnitt olika faktorer som forskare menar är viktiga att belysa och 

ta hänsyn till vid implementering och användning av Talent Management. 
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2.3 Strategin i förhållande till organisation och medarbetare 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör faktorer som påverkar 

implementering och anpassning av Talent Management. Vidare beskrivs 

betydelsen av kommunikation och det psykologiska kontraktet i arbetet. Därefter 

presenteras olika sätt att bedriva arbetet med Talent Management. 

2.3.1 Den integrerade processen 

Thunnissen (2016) lyfter att implementering av Talent Management inte alltid är 

så enkel som det kan uttryckas i litteraturen. Intention och faktiskt utförande av 

strategin kan skilja sig åt, likaså kan det saknas en gemensam förståelse och 

upplevelse hos medarbetarna. Dessa skillnader kan uppkomma längs hela 

processen och speglas på institutionell, organisatorisk och individuell nivå. Det är 

därför enligt författaren av betydelse att ha detta i åtanke vid utveckling och 

implementering av Talent Management.  Det är därför viktigt att sträva efter att 

strategin anpassas efter organisationen och dess kontext (ibid.).  

Implementering av Talent Management i organisationer ska enligt Gelens, 

Hofmans, Dries och Pepermans (2014) anpassas utifrån tre nivåer för att strategin 

ska vara så effektiv som möjligt. En intern anpassning uppnås genom att arbetet 

samverkar med övriga HR-aktiviteter. Vidare menar författarna att organisationer 

ska sträva efter en strategisk anpassning vilken uppnås när Talent Management 

linjerar med affärsstrategin. Dessutom är det av betydelse att uppnå en kulturell 

anpassning av strategin, exempelvis utifrån syn på ledarskap och värderingar 

(ibid.). Bolander et al. (2017) bekräftar det senare eftersom de påpekar att Talent 

Management måste anpassas till organisationskulturen och dess värderingar, 

oavsett hur arbetet med strategin ser ut. Även Larsson, Brousseau, Kling och 

Sweet (2007) lyfter betydelsen av integrerade processer. Författarna påpekar 

framförallt att identifiering och utveckling av talanger ska ske i samverkan. Det 

eftersom de menar att det ökar värdet av Talent Management, vilket inte berörs i 

ovan nämnda studier gällande anpassning av strategin. 

Vidare menar Gelens et al. (2014) att organisationer ska fokusera på att skapa ett 

rättvist arbete med Talent Management utifrån ett individperspektiv. Ett sätt att 

göra detta är att utgå från ett antal olika tumregler (Leventhal, 1980 i Gelens et 

al., 2014). Dessa innebär att vara konsekvent över tid och mellan individer, grunda 

urval på korrekt information, undvika personligt intresse samt ta hänsyn till 

moraliska och etiska värderingar. Vidare ska alla berörda parter representeras, det 

ska skapas konsensus mellan alla parter och organisationen ska vara beredd att 

utveckla processen om den upplevs orättvis (ibid.). 

Barkhuizen och Schutte (2015) menar att Talent Management har en positiv 

inverkan på medarbetares prestationer vilket i sin tur leder till att organisationen 

kan nå ett bättre resultat. Nilsson och Ellström (2012) belyser att identifiering, 

säkerställande, utveckling och ledning av talanger är nödvändigt för att kunna 
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skapa produktivitet på kort sikt och uppnå organisationens långsiktiga strategiska 

mål. För att organisationen ska vara framgångsrik menar författarna således att 

stort fokus ska vara att utveckla och utbilda medarbetare. En viktig del i detta 

menar författarna är arbetet med Talent Management där HR har en strategisk 

funktion för att säkerställa att individuella och organisatoriska mål strävar åt 

samma håll. För att kunna göra detta ska HR stödja chefers arbete med att 

definiera mål för talanger och skapa aktiviteter för att dessa ska kunna uppnås 

samt se till att chefer ger talanger feedback och återkoppling (ibid.). 

Likt Nilsson och Ellström (2012) menar Dries et al. (2012) och Farley (2005) att 

ansvaret för arbetet med Talent Management vilar på HR, men författarna menar 

att även chefer har ett stort ansvar i detta arbete. Farley (2005) menar att HR ska 

vara driva strategin samtidigt som det inte innebär att HR ska genomföra 

arbetsprocessen. Enligt författaren ska HR agera stöttande och se till att arbetet 

med Talent Management är en central del i chefers arbete och hur organisationens 

arbete bedrivs. Dries et al. (2012) håller med om att HR-avdelningen ska ta ett 

övergripande ansvar för strategin och dess genomförande. Det eftersom chefer 

oftast har varken kunskap, tid eller vilja att utveckla en sådan strategi. Författarna 

poängterar dock att det är chefens ansvar att utse talangen eftersom de har bäst 

möjlighet att se individens prestation och utvecklingsmöjligheter. Detta eftersom 

chefen kommer mycket närmare det faktiska arbetet som individen utför än vad 

HR har möjlighet att göra (ibid.).  

Även Farley (2005) belyser chefens ansvar vid identifiering av talang och menar 

att det krävs att de har information om vilka talangerna är, vad de kan göra, hur 

de presterar i sitt nuvarande arbete samt hur de kan prestera ännu bättre. Likaså 

påpekar Yarnall (2008) betydelsen av att cheferna har en bred grund att utvärdera 

talangerna på. Författaren menar att det annars lätt kan bli en bedömning endast 

på den aktuella prestationen och inte på individens framtida potential. Detta kan i 

så fall leda till att cheferna letar efter talangerna som kan kliva i deras egna 

fotspår. Det riskerat att talangerna inte tillför något nytt utan endast speglar de 

befintliga cheferna och deras sätt att arbeta (ibid.).  

2.3.2 Betydelsen av att kommunicera med medarbetarna  

För att chefens identifiering av talanger ska bidra positivt till organisationens 

prestation menar Dries et al. (2012) att det är viktigt att ta hänsyn till att talangerna 

presterar bra, har en hög inlärningsförmåga och är engagerade. För att engagera 

medarbetare menar författarna att organisationer behöver skapa en relation där 

båda parter är beroende av varandra (ibid.). Detta kan enligt Yarnall (2008) ses 

som ett psykologiskt kontrakt, vilket innebär ett ömsesidig beroende och 

gemensamma förväntningar mellan medarbetare och arbetsgivare. Även om 

kontraktet är oskrivet och underförstått mellan parterna kan det användas för att 

bygga en mer ärlig och öppen kommunikation gällande erbjudande och 

förväntningar (ibid.).  
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Enligt Barkhuizen och Schutte (2015) har ett välfungerande Talent Management 

en positiv inverkan på det psykologiska kontraktet mellan parterna. Strategin kan 

bidra till att omsättningen på medarbetare minskar eftersom de genom arbetet med 

Talent Management kan uppleva ett ökat engagemang, motivation, 

arbetstillfredsställelse och meningsfullhet i sitt arbete (ibid.). Utnämning av 

talanger menar King (2016) skapar kortsiktiga outtalade löften om framtida 

förmåner, vilka kan bidra till ett ökat engagemang till organisationen. Exempel på 

sådana förmåner menar Dries et al. (2012) kan vara snabbare avancemang, bättre 

lön och hög anställningstrygghet.  

King (2016) poängterar dock att det psykologiska kontraktet kan skadas ifall 

löften om förmåner inte uppfylls. Som följd av detta väljer ibland chefer att inte 

berätta för medarbetaren att den är utsedd till talang eftersom det finns en rädsla 

för att inte kunna uppfylla de förväntningar som indirekt skapas (Yarnall, 2008). 

Dessa ouppfyllda förväntningar kan in sin tur leda till en minskad motivation hos 

medarbetaren (ibid.). Ytterligare ett problem som lyfts fram av King (2016) är om 

individen och organisationen har olika förväntningar på resultatet av arbetet med 

Talent Management. Detta diskuteras också av Boxall och Purcell (2016) som 

lyfter fram att olika uppfattning mellan arbetstagare och arbetsgivare kan vara en 

risk i ett strategiskt HR arbete. Om inte parterna kommer överens i förhandlingen 

kan det enligt Yarnall (2008) leda till att medarbetaren inte ser någon annan utväg 

än att lämna organisationen. Författaren menar dock att möjligheten att påverka 

och diskutera förväntningar väger upp denna risk, eftersom det bidrar till en 

uppfattning av en mer rättvis arbetssituation (ibid.). 

Enligt Gelens et al. (2014) är det fördelaktigt om medarbetarna involveras vid 

utformningen av Talent Management. Detta eftersom de, genom att få möjlighet 

att få sin röst hörd, upplever en mer rättvis arbetsprocess och högre 

tillfredsställelse (ibid.). Enligt Dries et al. (2012) finns det fördelar med att 

använda ett objektivt och kvantitativt verktyg för identifiering av talanger. För det 

första kan det möjliggöra att hitta guldkorn som annars inte skulle 

uppmärksammats. För det andra kan det bidra till en rättvis upplevelse hos de 

anställda och därmed en positiv inställning till urval av talanger eftersom det inte 

baseras på magkänslan hos chefen.  

Genom att tydligt visa vilka kriterier som identifiering av talang baseras på kan 

flera fördelar uppnås enligt Gelens et al. (2014). Dels kan det öka känslan av en 

rättvis process bland icke-utvalda medarbetare, dels kan det bidra till ännu bättre 

arbetsprestation hos talangerna. Det är vidare en fördel att tala om för talangerna 

att de är identifierade. Det eftersom författarna är av uppfattningen att detta tolkas 

som positiv feedback, vilket i sin tur har en positiv påverkan på talangernas 

beteende, attityder samt arbetstillfredsställelse. Dessutom bidrar en transparens 

och öppenhet i identifieringsprocessen till att minska risken för egna tolkningar 

gällande vem som blir talang och varför någon inte utses (ibid.).  
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Yarnall (2008) poängterar dock att det är viktigt hur organisationen motiverar val 

av talanger och hur de väljer att kommunicera detta till övriga medarbetare i 

organisationen. Författaren menar att det annars kan leda till att de som inte blir 

utvalda känner sig omotiverade, undervärderade och kan få en känsla av att deras 

utveckling kommer bli begränsad till skillnad mot talangernas. Det kan resultera 

i en sämre arbetsprestation hos de som inte utses till talanger. Likaså kan en 

otydlig kommunikation och känsla av orättvis process bidra till ett minskat 

engagemang hos medarbetarna som i sin tur kan leda till en högre 

personalomsättning. Detta gör att organisationen måste lägga onödiga resurser på 

nya kostsamma rekryteringar (ibid.).  

2.3.3 En strategi för alla eller endast de utvalda  

I litteraturen gällande Talent Management och strategins omfattning domineras 

diskussionen av skilda meningar gällande huruvida ett inklusivt alternativt 

exklusivt perspektiv ska appliceras. Wikström och Martin (2013) menar att 

organisationer med ett exklusivt perspektiv riskerar att gå miste om viktig 

kompetens som besitts av de medarbetare som inte omfattas av strategin. Enligt 

Pfeffer (2001) finns det en annan risk eftersom det kan skapas en omvänd 

självuppfyllande profetia bland de som inte omfattas av Talent Management. Det 

innebär att dessa medarbetare indirekt kan få en stämpel som mindre värdefulla 

och på så sätt få lägre förväntningar på sig samtidigt som de får mindre resurser 

till sitt förfogande. Detta kan resultera i att dessa individer inte har någon 

möjlighet att utvecklas (ibid.). Vidare kan ett urval av vissa medarbetare riskera 

att samarbetsförmågan samt spridning av kunskap och erfarenhet minskar 

(Pfeffer, 2001; Yarnall, 2008). Detta eftersom det skapas en konkurrenssituation 

bland medarbetarna (ibid.). De som inte blir utvalda kan även få ett minskat 

förtroende för organisationen, vilket kan leda till att medarbetare väljer att lämna 

organisationen (Yarnall, 2008).  

Lewis och Heckman (2006) lyfter istället kritik mot ett inkluderande perspektiv, 

där alla individer anses vara talanger, eftersom det blir meningslöst då 

talangbegreppet i detta fall blir för brett definierat. Ytterligare kritik från 

författarna är att om alla inkluderas i strategin blir det ingen skillnad på HR-

aktiviteter och Talent Management, vilket resulterar i att användandet av Talent 

Management som specifik strategi kan anses onödigt (ibid.). En annan kritik mot 

det inkluderande synsättet är att det kan bli kostsamt för organisationen att 

tillhandahålla möjligheter för utveckling hos alla medarbetare (Yarnall, 2008). 

Det eftersom organisationer har en begränsad mängd resurser tillgängliga för 

lärande och utveckling (ibid.).  

Vidare lyfter Yarnall (2008) att identifiering av nyckelpersoner internt kan vara 

det mest lönsamma alternativet. Att köpa in talanger utifrån är ofta dyrt och det 

är svårt att säkerställa att personer passar in i företagskulturen. Detta resonemang 

kan användas för att ifrågasätta de angreppssätt på Talent Management som i 
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studien av Bolander et al. (2017) fokuserar på att identifiera talanger utanför 

organisationen. Enligt Yarnall (2008) borde Elitisk och Konkurrensinriktad 

Talent Management vara mindre lönsamma, vilket Bolander et al. (2017) inte är 

fallet eftersom de menar att inget angreppssätt är bättre än något annat.  

Yarnall (2008) lyfter även att det är viktigt att inte se den exklusivt utvalda 

talanggruppen som statisk, den ska snarare vara dynamisk. Det innebär att antalet 

individer samt vilka som ingår i gruppen beror på organisationens behov. 

Dessutom lyfter författaren att potentiella talanger behöver resurser för att kunna 

klättra uppåt i organisationen och de måste få förutsättningar att ta sig an de 

utmaningar som ges. För att kunna göra detta krävs att individen har en chef som 

stödjer dennes utveckling (ibid.).  

2.3.4 Organisatoriska förutsättningar för att utveckla talanger 

Dries et al. (2012) lyfter fram betydelsen av att implementera olika HR-aktiviteter 

som kan möjliggöra för individer att utveckla sin karriär för att få den mer varierad 

och på så vis uppnå en högre inlärningsförmåga. Exempelvis kan organisationen 

skapa förutsättningar för arbetsrotation eller byte av arbetsuppgifter mellan olika 

avdelningar (ibid.). Stahl et al. (2012) menar att arbetsrotation mellan olika 

affärsområden eller avdelningar är fördelaktigt för medarbetare, men att det sällan 

förekommer i verkligheten. En anledning till detta menar författarna beror på att 

chefer ofta är fokuserade på sin egen verksamhet snarare än organisationen i 

helhet. Detta trångsynta förhållningssätt menar forskarna hindrar den interna 

rörligheten och minskar möjligheten att använda rotation som verktyg för 

karriärutveckling (ibid.).  

Det är dock viktigt enligt Dries et al. (2012) att organisationer är medvetna om att 

specifika program för talanger kan skapa hinder för lärande. En organisation 

behöver istället skapa en struktur som möjliggör för lärande där tillräckligt med 

utvecklingsmöjligheter och stöd finns (Dries et al., 2012; Nilsson & Ellström, 

2012). Vidare behövs också tid och resurser avsättas för att kunna skapa 

möjligheter för utveckling och lärande i arbetet (ibid.). Dries et al. (2012) lyfter 

även att det är av stor betydelse att utvecklingen sker anpassad till individen 

eftersom en för snabb eller för långsam process kan hindra lärandet (ibid.). 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en beskrivning av Dries (2013) ramverk som beskriver hur 

begreppet talang kan konceptualiseras utifrån ett antal perspektiv där synen på 

talang kan beskrivas utifrån ett kontinuum. Den syn på talang som en individ eller 

organisation har får följder för hur arbetet med Talent Management bedrivs 

(Dries, 2013). Den svenska studien av Bolander et al. (2017) har undersökt detta 

närmare på en organisationsövergripande nivå och kommit fram till att 

organisationer tenderar att se på talang och arbeta med Talent Management på 

utifrån fyra angreppssätt.  
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Vid implementering av strategin menar flera forskare att den ska anpassas utifrån 

organisatorisk och individuell nivå med hänsyn till olika kontextuella faktorer 

(Bolander et al., 2017; Gelens et al., 2014; Larsson et al., 2007; Thunnissen, 

2016). Genom att bedriva ett effektivt arbete med Talent Management menar flera 

forskare att medarbetares prestationer kan påverkas positivt (Barkhuizen & 

Schutte, 2015; Nilsson & Ellström, 2012). Ansvaret för arbetet med strategin ska 

enligt flera forskare delas mellan HR och cheferna (Dries et al., 2012; Farley, 

2005; Yarnall, 2008). Vidare presenteras vikten av kommunikation eftersom det 

påverkar det psykologiska kontraktet mellan medarbetare och organisation 

(Barkhuizen & Schutte, 2015; Boxall & Purcell, 2016; Dries et al., 2012; Gelens 

et al., 2014; King, 2016; Yarnall, 2008).  

När det kommer till det strategiska valet gällande vilka som ska omfattas av Talent 

Management råder det delade uppfattningar mellan forskare. Vissa menar att alla 

medarbetare ska omfattas medan andra anser att det endast ska vara en utvald 

grupp (Lewis & Heckman, 2006; Pfeffer, 2001; Wikström & Martin, 2013; 

Yarnall, 2008). Det finns enligt forskningen för- och nackdelar med båda sätten. 

Därefter beskrivs organisatoriska förutsättningar för att utveckla talanger. Enligt 

Dries et al. (2012) och Stahl et al. (2012) behöver det finnas HR-aktiviteter som 

möjliggör för de utsedda talangerna att utvecklas.  

Utifrån den teoretiska referensramen kan det konstateras att arbetet med Talent 

Management beskrivs i termer som kan anses kopplade till olika perspektiv på 

talang. Den presenterade litteraturen domineras av ett subjektivt perspektiv 

eftersom arbetet med strategin ofta beskrivs omfatta individer oavsett om det 

beskrivs som exklusivt eller inklusivt (Bolander et al., 2017; Dries et al., 2012; 

Lewis och Heckman, 2006; Pfeffer, 2001; Wikström & Martin, 2013; Yarnall, 

2008). Det går även att konstatera att det finns både input och output perspektiv 

på talang. Exempelvis beskriver Dries et al. (2012) och Farley (2005) att det krävs 

en insikt i både motivation och prestation för att identifiera talang samtidigt som 

Yarnall (2008) fokuserar på individens framtida potential.  

Ett annat perspektiv som dominerar är att talang anses vara utvecklingsbar (Dries 

et al., 2012; Nilsson & Ellström, 2012; Stahl et al., 2012; Yarnall, 2008). Det går 

även att tolka att talang ses som överförbar eftersom Dries et al. (2012) och Stahl 

et al. (2012) beskriver att utvecklingen av talanger med fördel sker genom 

arbetsrotation. Det talar för att synen på talang som utvecklingsbar ofta 

kombineras med synen att den är överförbar. Detta skiljer sig tydligt från de 

angreppssätt som presenteras av Bolander et al. (2017) där en utvecklingsbar syn 

på talang endast kombineras med uppfattningen att talang är kontextbundet. 

Utifrån detta finns det ytterligare anledning att i denna studie undersöka hur dessa 

perspektiv på talang förhåller sig till varandra på en operativ nivå och vad det får 

för följder på arbetet med Talent Management.   
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3 METOD 

I detta kapitel beskrivs och motiveras uppsatsens metodologiska val. 

Inledningsvis redogörs för valet av en kvalitativ forskningsstrategi vilken i denna 

studie är induktivt driven. Vidare presenteras studiens design och varför en 

fallstudie har valts. Därefter beskrivs hur intervjuer har använts för att samla in 

data, hur urvalet av respondenter genomfördes samt hur data har analyserats. 

Sedan presenteras de kvalitetsvärderingar och etiska aspekter som tagits hänsyn 

till i denna studie. Avslutningsvis förs en metoddiskussion. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Eftersom denna studie syftar till att öka förståelsen för fenomenet Talent 

Management i en organisatorisk kontext har en kvalitativ forskningsstrategi valts. 

Valet av kvalitativ forskningsstrategi grundas på att en sådan forskningsstrategi 

är väl lämpad för att kunna beskriva ett fenomen i en specifik kontext och tolka 

den information som samlats in för att skapa en djupare förståelse för fenomenet 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vidare lämpar sig valet av forskningsstrategi 

eftersom syftet med denna studie är att undersöka individers subjektiva åsikter 

och upplevelser av talang och Talent Management (Alvehus, 2013). Ytterligare 

motiv att göra detta val är att denna studie inte har för avsikt att mäta variabler 

och genomföra kvantifierbara analyser, vilket gör att en kvantitativ 

forskningsstrategi inte att föredra (Bryman, 2018; Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Behovet av att undersöka Talent Management uppmärksammades framförallt i 

praktiken samtidigt som det i tidigare forskning efterfrågas fler empiriskt 

grundade undersökningar snarare än best practice. Vid genomförande av studien 

har det skett en växling mellan teori och empiri. Studien utgår från ett empiriskt 

problem med teoretisk relevans och för att undersöka detta sammanställdes 

tidigare forskning på området, vilket utgjorde en grund för den empiriska 

datainsamlingen. För att kunna diskutera studiens resultat behövdes ytterligare 

teorier samlas in. Detta innebär att denna studie är induktivt driven men 

genomförandet har inslag av både induktion och deduktion (Bryman, 2018).  

3.2 Studiens design  

I denna studie undersöks och analyseras Talent Management i en specifik 

organisation. Detta gör att undersökningen kan beskrivas som en kvalitativ 

fallstudie där fallet är ett specifikt affärsområde i den studerade organisationen 

som arbetar med Talent Management (Merriam, 1994). Genom att utföra en 

kvalitativ fallstudie kan studiens resultat bidra till en ökad förståelse för Talent 

Management. Detta eftersom studiedesignen möjliggör för skapandet av en 

djupare insikt och förståelse i en specifik kontext genom att skapa nya innebörder 

eller bekräfta sådant som är känt sedan tidigare (Merriam, 1994).  
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Vid genomförande av en fallstudie kan den vara inriktad på ett eller flera fall (Yin, 

2007). I den här undersökningen fokuseras ett fall som studeras inom en 

organisation, vilket kan ses som en enfallsstudie (ibid.). Valet av enfallsstudie 

baseras på det faktum att en sådan studie, till skillnad från en flerfallstudie, 

möjliggör för en djupare kontextuell insikt vilket är grunden i fallstudiens design 

(Dyer & Wilkins, 1991). Ytterligare en anledning till att inte genomföra en 

flerfallstudie beror på att dessa är mer resurskrävande än enfallsstudier (Yin, 

2007) och i detta fall är resurserna att genomföra studien begränsade. 

För att genomföra denna studie valdes en stor, svensk och högteknologisk 

organisation som arbetar aktivt med Talent Management men trots det upplever 

att det finns svårigheter med arbetet. Studien genomfördes i ett av organisationens 

affärsområde med ca 3000 anställda där majoriteten är ingenjörer. Något som 

motiverar detta val är att arbetet med Talent Management är utbrett och påverkar 

många medarbetare, såväl HR, chefer som talanger. Valet är relevant för att på en 

djupare nivå kunna undersöka det problem som uttrycks av praktiker i ett flertal 

stora undersökningar (PwC, 2014; Talent Management Barometern, 2016). En 

beskrivning av affärsområdets arbete med strategin presenteras i kapitel fyra. 

3.2.1 Datainsamlingsmetod  

För att samla in information om den studerade organisationen och affärsområdet 

samt hur de arbetar med Talent Management genomfördes inledningsvis tre 

intervjuer. Dessa genomfördes med en Talent Management-specialist, tillika 

kontaktperson mellan författarparet och den studerade organisationen. Syftet med 

dessa intervjuer var att få tillräckligt med bakgrundsinformation inför vidare 

datainsamling med studiens respondenter. De inledande intervjuerna var av en 

öppen karaktär för att möjliggöra ett samtal där kontaktpersonen kunde berätta 

fritt om sina erfarenheter samt beskriva hur Talent Management ser ut i den 

studerade organisationen. Dessa samtal kan liknas vid vad Bryman (2018) kallar 

för ostrukturerad intervju.  

Efter de inledande intervjuerna var genomförda behövde ytterligare empiriska 

data samlas in för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta 

gjordes genom djupgående intervjuer med ett antal respondenter i det studerade 

affärsområdet. För att kunna samla in data som beskriver subjektiva upplevelser 

och åsikter är intervjuer en lämplig datainsamlingsmetod (Alvehus, 2013; Ryen, 

2004). Genom att använda intervjuer kan intervjuaren få insikt i, och förståelse 

för, hur individer ser på ett fenomen (Alvehus, 2013).  

De djupgående intervjuerna baserades på en intervjuguide (se bilaga 1). Detta i 

syfte att skapa en grundläggande struktur samtidigt som det fanns utrymme för 

följdfrågor för att kunna be om förtydliganden samt kunna följa upp oväntade 

ämnen. Tillvägagångssättet kan liknas vid en semistrukturerad intervju (Alvehus, 

2013; Bryman, 2018; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Möjligheten att ställa 

följdfrågor gör att information som är av en djupare karaktär kan erhållas 
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(Alvehus, 2013; Bryman, 2018; Justesen & Mik-Meyer, 2011; Ryen, 2004). 

Följdfrågor minskar även risken för att inte fånga vissa viktiga aspekter eller 

missförstå fenomenet (Ryen, 2004). En semistrukturerad intervju tenderar även 

att bli mindre förhörslik och mekanisk till skillnad från en intervju med en fast 

frågestruktur (Alvehus, 2013; Justesen & Mik-Meyer, 2011; Ryen, 2004). 

Intervjuguiden har utformats för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis ställdes bakgrundsfrågor för att bekanta sig med 

respondenten och skapa en förståelse för dennes arbetssituation. Detta för att 

erhålla en ökad förståelse för respondenternas kontext, vilket skulle kunna 

påverka svar på andra frågor under intervjun. Efter denna korta inledande del 

följde tre huvudområden som behandlar hur respondenten och organisationen 

arbetar med Talent Management, vilken syn respondenten har på talang samt hur 

denne upplever sitt arbete med strategin. Avslutningsvis i intervjun ställdes 

framåtblickande frågor, för att få en insikt i vad respondenten har för tankar om 

framtiden vad gäller utvecklingen av Talent Management.  

3.3 Urval och undersökningsgrupp 

Vid genomförande av denna studie tilldelades ovan nämnda kontaktperson från 

affärsområdet, vilket författarparet inte kunde påverka. Det är dock ett medvetet 

val av författarparet att genomföra alla tre inledande intervjuer med 

kontaktpersonen. Detta eftersom denne har en gedigen erfarenhet av Talent 

Management samt har ett stort ansvar för arbetet med strategin inom hela det 

undersökta affärsområdet. Utöver detta har kontaktpersonen även stor insikt i hur 

organisationen arbetar med strategin och hur det fungerar på en övergripande 

nivå, vilket gör att hen besitter den insikt och kunskap som är relevant för studien.  

För att genomföra de djupgående intervjuerna och kunna samla in empiriska data 

på operativ nivå har urvalet av intervjurespondenter baserats på fyra 

urvalskriterier. Dessa var att respondenterna ska arbeta inom den undersökta 

organisationen samt det studerade affärsområdet. De ska dessutom arbeta 

operativt med Talent Management samt ha utsett minst en talang. Kriterierna 

resulterade i att urvalsgruppen utgjordes av individer med befattningarna HR-

medarbetare och linjechef. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid ett målinriktat 

urval, vilket rekommenderas för att urvalet av respondenter ska kunna uttala sig 

om det fenomen som studien ämnar undersöka (Bryman, 2011). Ytterligare motiv 

att göra detta urval var att det möjliggjorde att kunna komma åt händelser och 

handlingar som är relevanta för studiens syfte (Ryen, 2004).  

I den här uppsatsen var syftet att på en operativ nivå undersöka praktikers syn på 

talang, inom en och samma organisation, samt deras erfarenhet av Talent 

Management för att skapa en djupare förståelse för potentiella orsaker till att 

Talent Management inte upplevs fungera i praktiken. För att möjliggöra insamling 

av djupare reflektioner valdes ett färre antal respondenter för att kunna utföra 
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djupintervjuer med dessa. Enligt Ryen (2004) behöver antalet respondenter inte 

nödvändigtvis vara stort för att generera mer och bättre data än vid ett litet urval. 

Likaså menar Dyer och Wilkins (1991) att varken ett litet eller stort urval kan 

garantera att en viss data kan erhållas, därmed är inte urvalets omfattning 

avgörande för att kunna erhålla djupare insikter. Valet av respondenter gjordes 

med hänsyn till spridning inom ålder, kön, avdelning och anställningstid inom 

organisationen i syfte att öka möjligheterna att samla in en bredare data från flera 

olika målgrupper. Strävan efter denna spridning bland respondenterna grundas 

främst på att åstadkomma en variation i det insamlade materialet. Det slutliga 

urvalet bestod av två HR-medarbetare och åtta linjechefer. Uppdelningen gjordes 

för att representera fördelningen i affärsområdet eftersom antalet linjechefer som 

arbetar med Talent Management är betydligt fler än antalet HR-medarbetare.  

3.4 Undersökningens genomförande 

Uppsatsprocessen påbörjades när författarparet fick insikt i att den undersökta 

organisationen uttryckte svårigheter i sitt arbete med Talent Management. För att 

få veta mer om organisationen och affärsområdets arbete påbörjades insamlingen 

av information genom tre inledande intervjuer, av ostrukturerad karaktär, med 

kontaktpersonen. Efter den första intervjun påbörjades en genomgång av olika 

forum och branschtidningar där statistiska undersökningar visade att upplevda 

svårigheter med strategin återfinns i praktiken och därmed inte företagsspecifikt. 

En vidare litteratursökning visade att stor del av forskningen är konsult- och 

praktikdriven vilket gör att det finns ett behov att utveckla det akademiska fältet. 

Därefter genomfördes de andra två inledande intervjuerna i kombination med 

vidare litteratursökning. Detta har bidragit till utformningen av studiens syfte och 

frågeställningar. 

För att göra ett urval av kandidater till de djupgående intervjuerna lämnades 

urvalskriterierna till kontaktpersonen som fick i uppdrag att sammanställa en lista 

över en urvalsgrupp med dubbelt så många tänkbara kandidater än vad som 

behövdes i studien. Detta gjordes för att minska kontaktpersonens kännedom om 

vilka som slutligen ingår i studien. När detta var gjort kontaktades kandidaterna 

av kontaktpersonen som via mejl informerade om att studien skulle genomföras i 

organisationen samt att de ingick i en första urvalsgrupp. I detta mejl bifogades 

också ett informationsbrev från författarparet (se bilaga 2).  

Utan kontaktpersonens vetskap valde författarparet därefter ut tio medarbetare att 

delta, två HR-medarbetare och åtta linjechefer. De valda kandidaterna 

kontaktades sedan över telefon och/eller mail av författarparet där de 

informerades om studien och dess syfte samt att deltagande är frivilligt. 

Sammanlagt genomfördes nio djupgående intervjuer eftersom den tionde 

respondenten blev sjuk. Tidsramen för den empiriska insamlingen tillsammans 

med en upplevd mättnad i materialet resulterade i att varken ombokning eller 
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kontakt med ny respondent var motiverat. I tabell 2 nedan redogörs för de 

inledande och djupgående intervjuerna, vem som intervjuades när och hur länge 

intervjun varade. De respondenter som är HR-medarbetare benämns som HR 1 

och HR 2, resterande respondenter är linjechefer och benämns som LC 1 – LC 7. 

Dessa benämningar kommer användas i resterande kapitel för att hänvisa till de 

olika yrkeskategorierna, men i de fall empiriskt material hänvisar till både HR-

medarbetare och linjechefer återges de som respondenterna. 

Tabell 2 

Redogörelse för intervjutillfällen och samtalens längd 

Namn Datum Längd (min) 

TM-specialist 2017-12-08 110 

TM-specialist 2018-02-08 120 

TM-specialist 2018-02-22 90 

HR 1 2018-03-19 78  

HR 2 2018-03-21 77 

LC 1 2018-03-20 65  

LC 2 2018-03-20 71 

LC 3 2018-03-21 74 

LC 4 2018-03-23 78 

LC 5 2018-03-23 92 

LC 6 2018-03-26 70 

LC 7 2018-03-28 61 

 

De djupgående intervjuerna genomfördes i ett oanvänt arbetsrum på 

affärsområdets HR-avdelning för att mötas på en plats som är skild från 

respondenternas normala kontor. Detta för att minska risken att respondenterna 

skulle bli påverkade av det dagliga arbetet. Dessutom möjliggjorde mötesplatsen 

att linjechefernas kollegor inte uppfattade att de deltog i studien. Trost (2010) 

menar att det är av betydelse för att respondenterna ska känna sig trygga och 

avslappnade i situationen, vilket kan öka möjligheten att de är mer närvarande och 

ger utförligare svar. Innan intervjuerna genomfördes bestämdes vem i 

författarparet som skulle leda intervjun och vem som skulle ta stödanteckningar 

samt flika in med eventuella följdfrågor. För att undvika en alltför stor spridning 

i följdfrågorna fanns alltid studiens forskningsfrågor i åtanke, vilket innebar att 

dessa hade en relevans för det som studerades. 



 

 23 

Vid intervjutillfällena informerades respondenterna om intervjuarnas roller för att 

de skulle känna sig trygga i situationen och inte uppleva sig förhörda på grund av 

närvaron av två intervjuare (Bryman, 2018). Vidare informerades de återigen om 

studiens syfte samt att deltagande var frivilligt. Dessutom informerades att svar 

och uttalanden endast kommer att användas till denna studie och att 

respondenterna inte kommer återges vid namn. Detta för att försvåra kopplingar 

mellan respondent och uttalande. Avslutningsvis gavs information gällande när 

och var uppsatsen publiceras.  

Efter godkännande av respondenterna spelades alla intervjuer in. Detta för att 

underlätta transkriberingen eftersom det finns en risk att allt som sägs inte är 

möjligt att hinna anteckna ordagrant (Alvehus, 2013; Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Alvehus (2013) menar även att en inspelning av intervjun är fördelaktig 

eftersom det skapar en trygghet för respondenten som följd av att intervjuaren kan 

vara mer närvarande i samtalet. Respondenterna tillfrågades om de ville godkänna 

materialet från intervjun som återges i uppsatsen. Alla ville ta del av materialet 

och har gett sitt medgivande att det används. 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Som ett första steg i analysarbetet transkriberades de inspelade intervjuerna. Detta 

för att minimera risker att förvränga datamaterialet eller glömma bort delar av det 

(Alvehus, 2013). För att inte tappa nyanser när talspråk ska översättas till 

skriftspråk är det viktigt att transkriberingen genomförs med noggrannhet (Kvale 

& Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Transkriberingen kan ses som ett initialt 

analysarbete eftersom det bidrog till att skapa en överblick över materialet 

(Repstad, 2007). Denna helhetsbild var avgörande för att kunna inleda en 

bearbetning och analys, vilket gjordes genom komprimering, systematisering och 

ordning av materialet. Detta beskrivs enligt Johannessen och Tufte (2003) som ett 

av flera tillvägagångssätt för att analysera en kvalitativ intervju. För att möjliggöra 

för en vetenskaplig analys har denna studie utgått ifrån vad Johannessen och Tufte 

(2003) benämner som analys av meningsinnehåll. Syftet med denna analysmetod 

är att finna samband och mönster i datamaterialet som inte var kända innan 

analysarbetet påbörjades (ibid.). 

Det transkriberade materialet lästes ett flertal gånger för att skapa en kännedom 

om materialets innehåll och vilka centrala teman som förekommer under 

intervjuerna. Baserat på studiens forskningsfrågor reducerades datamaterial som 

inte ansågs relevant. Därefter följdes Johannessens och Tuftes (2003) 

rekommendationer att söka efter meningsbärande element i texten, vilka 

innehåller betydelsefull information i relation till studiens forskningsfrågor. 

Genom att skriva kodord i marginalen markerades textelementen och innehållet 

under dessa koder kunde sedan slås ihop till kategorier som på ett bredare sätt 

beskrev textinnehållet.  
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Vidare kondenserades materialet genom att meningsbärande textelement 

plockades ut. På så sätt reducerades textmaterialet ytterligare och ordnades under 

kategorier baserat på textinnehåll och kodord. När detta var gjort sammanfattades 

kategorier under gemensamma teman, vilka presenteras i kapitel fyra. I dessa 

avsnitt står data i fokus för att visa på dess djup och bredd, vilket Chenail (1995) 

framhåller som centralt för analys av kvalitativa studier. Det empiriska materialet 

lyfts fram utan att tona ner olikheter eller motsägelser i syfte att skapa en 

nyanserad redogörelse av insamlade data. För att säkerställa att analysarbetet inte 

har förvrängt informationen jämfördes den sammanfattade beskrivningen med de 

ursprungliga intrycken av det transkriberade materialet för att kontrollera att dessa 

överensstämde.  

3.6 Kvalitetsvärdering 

Vid bedömning av en undersöknings kvalitet kan termerna reliabilitet och 

validitet användas men dessa kriterier förutsätter att det finns en enda och sann 

bild av verkligheten, vilket är något som Lincoln och Guba (1985, 1986) ställer 

sig kritiska till inom kvalitativ forskning. Författarna menar att kvalitativa studier 

kan visa på hur verkligenheten ser ut på flera olika sätt och därför har det i denna 

studie valts att ta hänsyn till kvalitetskriterierna tillförlitlighet och äkthet.  

I syfte att skapa en hög tillförlitlighet har hänsyn tagits till kriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (ibid.). Lincoln 

och Guba (1985, 1986) menar att studiens trovärdighet spelar en stor roll för att 

kunna avgöra huruvida beskrivningen av den sociala verkligheten kan anses 

acceptabel. I syfte att skapa en hög trovärdighet har denna studie i enlighet med 

författarnas rekommendationer följt de regler som finns gällande att bedriva 

forskning. Det har gjorts genom att studien tagit hänsyn till de riktlinjer som 

Vetenskapsrådet (2017) framhåller för god forskningssed, vilket presenteras 

nedan i avsnitt 3.7. Utöver detta har även respondenterna i studien getts möjlighet 

att läsa och kontrollera att det material som insamlats speglar den verklighet som 

dessa har beskrivit. Detta gjordes genom att respondenterna via mail fick ta del 

av de citat som författarparet valt ut. Detta menar Lincoln och Guba (1985, 1986) 

ökar trovärdigheten eftersom individerna som är en del av den sociala värld som 

studeras kan bekräfta att deras verklighet att fångats på ett rättvist sätt.  

Genom att undersöka en liten grupp individer når studien ett större djup vilket gör 

att den omgivande kontexten får relativt stor betydelse för resultatet (Lincoln & 

Guba 1985, 1986). Vidare presenteras en så utförlig och fyllig bild som möjligt i 

syfte att sträva efter en hög överförbarhet i studien. Detta är viktigt för att läsaren 

ska kunna bedöma huruvida resultatet är överförbart till andra kontexter. Åtgärder 

som vidtagits för att öka studiens pålitlighet är att det skett en noggrann 

dokumentering av dess genomförande. Genom att göra detta kan det uppvisas att 

studien har genomförts på ett pålitligt sätt vilket även resulterar i en ökad 
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tillförlitlighet. I studien har även ett kritiskt förhållningssätt genomsyrat såväl 

författarnas egna värderingar samt val av teori och litteratur i syfte att möjliggöra 

för att styrka och bekräfta resultatet. Detta eftersom det är av betydelse att 

resultatet inte ska vara framställt för forskarnas egen vinning (ibid.).  

För att skapa en hög äkthet strävar studien efter att alla respondenternas åsikter 

och uppfattningar ska finnas representerade för att kunna skapa en rättvis bild 

(Lincoln & Guba, 1985). Likaså möjliggör studien för att individer ska kunna 

vidga sina perspektiv och förståelse för andras uppfattning och på så vis öka sin 

förståelse för fenomenet. Vidare stärks och motiveras individer att ytterligare 

engagera sig i Talent Management i framtiden till följd av att det ges förslag 

vidare forskning.  

3.7 Etiska överväganden  

Hanteringen av information om individer som deltar i studier är en mycket viktig 

del inom forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2017). För att säkerställa att denna 

studie genomförs på ett etiskt och moraliskt sätt har hänsyn tagits till information, 

samtycke och konfidentialitet i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) nya 

riktlinjer för god forskningssed. I dessa nya riktlinjer förekommer inte 

beskrivningar av de etablerade principerna informations-, samtyckes-, nyttjande- 

samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Men trots detta tar den nya 

rapporten upp faktorer som kan anses falla inom ramen för de tidigare benämnda 

principerna. Därav användes en kombination av vetenskapsrådets båda utgivna 

rapporter vid genomförandet av denna studie. 

För att denna studie ska uppfylla informationskravet har respondenterna vid flera 

tillfällen informerats om syftet med studien, exempelvis vid tillfrågan om 

medverkan, bokning av intervjutillfälle samt vid intervjutillfället. Vidare har 

respondenterna tillfrågats om deras samtycke att delta i studien i syfte att uppfylla 

samtyckeskravet. Dessutom har respondenterna meddelats om att det endast är 

författarparet som tagit del av inspelningar, transkriberingar samt uppgifter som 

kan avslöja deras identitet vid publicering samt att dessa kommer att raderas när 

studien är slutförd. Detta har gjorts i syfte att uppnå konfidentialitetskravet. 

Ytterligare underrättades respondenterna om att den information som delgavs 

under intervjuerna endast skulle användas av författarparet till denna studie och 

ingen annan studie, i avsikt att uppnå nyttjandekravet. Ovan beskrivna 

tillvägagångssätt säkerställer att Vetenskapsrådets (2011, 2017) riktlinjer 

gällande god forskningssed har följts. 

3.8 Metoddiskussion 

Valet av den studerade organisationen och affärsområdet anses relevant eftersom 

de sedan mer än 20 år tillbaka har arbetat med Talent Management men trots detta 

upplever att strategin inte fungerar som de önskar. Detta gör affärsområdet 
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relevant att undersöka eftersom det speglar de uppfattningar som finns bland 

praktiker i näringslivet, såväl nationellt som internationellt. Ytterligare något som 

talar för valet av affärsområdet är dess storlek som gör det möjligt att undersöka 

strategin på en operativ nivå, med en spridning mellan olika avdelningar. Detta 

anses som en fördel eftersom det minskar risken att respondenternas arbetar 

tillsammans, vilket är positivt då det möjliggör att fånga individuella upplevelser 

av talang och Talent Management i olika delar av en och samma organisation.  

De inledande intervjuerna hade kunnat genomföras med flera respondenter i syfte 

att se organisationens arbete med strategin från olika perspektiv. Men som tidigare 

beskrivits ansågs kontaktpersonen, tillika Talent Management-specialist, besitta 

den erfarenhet, kompetens och insikt som var relevant för denna studie. Under 

intervjuerna presenterades interna dokument som visade hur arbetet med Talent 

Management bedrivs på en organisationsövergripande nivå, vilka också ligger till 

grund för affärsområdets arbete. Detta presenteras mer ingående i avsnitt 4.1. 

Eftersom författarparet fick ta del av denna dokumentation minskade risken att 

beskrivningen av organisationens arbete baserades på en subjektiv uppfattning. 

Ett annat sätt att samla in denna data hade kunnat vara genom en dokumentstudie, 

men detta var ej möjligt eftersom organisationen inte kunde lämna ut sådana 

dokument. Författarparet är medvetna om att urvalet av interna dokument kan 

vara vinklat och således påverka studiens resultat, men detta gäller oavsett om de 

delges under en presentation eller skickas ut.  

Ett val av metod som hade kunnat ge en annan insikt i arbetet med Talent 

Management är observationer eller deltagande vid möten. Det för att författarparet 

i så fall skulle kunnat ta del av diskussioner gällande talanger och arbetet med 

strategin. Om en sådan datainsamlingsmetod använts hade studien eventuellt 

kunnat uttala sig mer om det faktiska arbetet och resonemang gällande talanger. 

Dock hade det varit svårare att fånga individernas individuella upplevelser och 

erfarenheter, vilket ansågs mer relevant för denna studie än att erhålla en 

förståelse för samspelet mellan respondenter. Därmed ansågs kvalitativa 

djupgående intervjuer vara mer lämpliga som datainsamlingsmetod.  

Eftersom syftet med studien är att undersöka praktikers syn på talang och deras 

erfarenhet av strategin har respondenter valts ut baserat på att de aktivt arbetar på 

en operativ nivå med Talent Management. Detta får som följd att inga talanger 

utan endast HR-medarbetare och linjechefer deltar i studien. Det faktum att 

talangerna inte deltar i studien får som följd att studien inte kan uttala sig om deras 

upplevelser av talang och Talent Management, vilket hade kunnat bidra med ett 

ytterligare perspektiv till studiens resultat gällande hur arbetet bedrivs.  

Det faktum att kontaktpersonen tog fram en lista med tänkbara respondenter och 

informerade dessa om att organisationen godkänner att undersökningen bedrivs 

kan ha bidragit till högre legitimitet och deltagande i studien. Dock tillfrågade 

kontaktpersonen inte respondenterna eller deras chefer om dessa ville eller kunde 
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delta. Det får som följd att allt deltagande var frivilligt och skedde på eget initiativ 

utan någon påverkan från övre chefer. Hade medverkan inte varit frivillig skulle 

det finnas en risk att respondenterna anpassat sina svar utefter vad de trodde att 

andra ville att de skulle svara. Eftersom urvalet av respondenter från listan 

genomfördes utan kontaktpersonens inblandning är det endast författarparet som 

är medvetna om bortfallen i studien. Det målinriktade urvalet upplevdes således 

inte vara färgat av kontaktpersonen, men författarparet är medvetna om att urvalet 

ändå till viss del kan vara vinklat eftersom kontaktpersonen gjorde ett första urval 

av kandidater. 

Till följd av att organisationen inte vill återges vid namn eller kunna identifieras 

har vissa åtgärder vidtagits för att uppfylla detta. Det har fått som följd att 

organisatoriska och kontextuella faktorer som framkommit i intervjuerna har 

raderats, med hänsyn till etiska principer. För att läsaren ändå ska få en viss 

förståelse för arbetet med Talent Management ges därför en så utförlig 

beskrivning som möjligt utifrån en organisationsövergripande nivå, vilket 

återfinns i avsnitt 4.1. Författarparet är dock medvetna om att detta ändå kan få 

vissa konsekvenser för läsarens tolkning av studiens resultat. Detta eftersom 

läsarens förståelse för respondenternas syn på talang och arbete med Talent 

Management kan försvåras.  
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4 RESULTAT 

Inledningsvis beskrivs organisationens syfte med Talent Management och hur det 

är tänkt att arbetet ska fungera, vilket baseras på de inledande intervjuerna med 

kontaktpersonen. Därefter presenteras fyra olika teman som framträtt i analysen 

av intervjudata. Dessa är; Samma organisation men olika syn på talang, Trots 

tydlig ansvarsfördelning ror alla åt olika håll, Medarbetarens resa till framtida 

ledare samt Alla behöver se målet men resan dit kan variera. Dessa teman har 

sammanställts utifrån kategorier som baserats kodord sprungna ur det 

transkriberade materialet. Exempelvis har kodorden öppen dialog, ömsesidig 

dialog, förhoppningar och tydlighet sammanställts under den gemensamma 

kategorin Betydelsen av kommunikation vilken utgör en del av temat 

Medarbetarens resa till framtida ledare. En annan del i temat är kategorin 

Utvecklingen av talanger är en svår balansgång vilken är baserad på kodorden 

växa, intern rörlighet, stöttning samt kvarhållande.  

4.1 Talent Management utifrån organisationens perspektiv 

Det studerade affärsområdet är en del i en svensk kunskapsintensiv organisation 

som genomgående arbetar med Talent Management. På en organisations-

övergripande nivå beskrivs strategin som ett verktyg i syfte att kvalitetssäkra ett 

gott ledarskap i alla affärsområden samt uppfylla organisationens affärsplan. 

Detta görs bland annat genom att kontinuerligt utveckla befintliga chefer och 

ledare samt identifiera nya talanger för framtida ledarpositioner. Dessa talanger 

utgör således en kandidatbank vilken kan användas för att säkra 

successionsplaneringen i alla affärsområden.  

I det undersökta affärsområdet genomförs varje år en analys av nuläget för att 

skapa sig en helhetsbild över medarbetarna. Detta görs genom att chefer 

utvärderar alla sina medarbetare. De kännetecken som eftersträvas vid en 

identifiering av talang är att individen själv uttryckt ett intresse för att utveckla 

sitt ledarskap samt har visat god ledarskapspotential utifrån ett antal 

ledarskapsfärdigheter. Exempel på sådana är strategisk förmåga, förmåga att 

skapa delaktighet och motivation samt förmåga att leda förändring. Vidare ska 

individen ha visat goda resultat i sitt arbete, uppvisa en god arbetsmoral och 

inställning samt en vilja att driva sin egen utveckling och bidra till att andra 

utvecklas. Dessutom eftersträvas att individen har en mycket god 

kommunikationsförmåga samt förmåga att anpassa sig och leverera i olika 

arbetsmiljöer. Som avslutande del i identifieringsarbetet träffas chefer och HR för 

att diskutera chefernas bedömningar av talanger för att kvalitetssäkra processen.  

Talangen utses för att chefen ser att medarbetaren gör ett bra arbete och att denne 

har potential att avancera till en ledarroll. Det påpekas att en identifiering som 

talang inte innebär ett löfte om att erhålla en ledarposition, vilket är viktigt att 
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cheferna förmedlar till talangerna. Chefen förväntas arbeta långsiktigt vad gäller 

talangens utveckling och successionsplanering. Det innebär ett strukturerat arbete 

med individens utvecklingsplan för att möjliggöra för denne att nå uppsatta mål. 

Hur utvecklingen ska ske är upp till chefen och talangen att gemensamt bestämma. 

Utveckling behöver inte nödvändigtvis ske genom utbildning utan det kan även 

ske genom mentorskap, utmanande arbetsuppgifter, deltagande i nätverk och/eller 

vikariat till andra avdelningar. Dock är det talangen själv som är ytterst ansvarig 

för att driva sin egen utveckling.  

4.2 Samma organisation men olika syn på talang 

I nedanstående avsnitt återges hur de olika respondenterna ser på talang. Avsnitten 

presenterar de olika respondenternas beskrivningar åtskilt från varandra i syfte att 

kunna återge deras sätt att se talang på ett så utförligt sätt som möjligt. Därefter 

presenteras en sammanställning av de olika respondenternas syn på talang. 

4.2.1 HR-medarbetaren som söker talangerna som pushar gränser 

En talang behöver enligt HR 1 ha en god kommunikationsförmåga samt en 

förmåga att “sprida energi och att tanka energi”. Vidare lyfts också en förmåga 

att kunna sätta mål, prioritera och få saker gjorda, men också att talangen har en 

nyfikenhet och mod att våga ställa frågor. Dessutom poängteras att talangen ska 

ha en värdegrund som överensstämmer med organisationens samt att ”[talangen] 

har en förmåga att se lite mer än bara sitt, har möjlighet att se till helheten, har en 

förmåga och en vilja att se konsekvenser”. En talang beskrivs vidare vara någon 

som också “uttryckligen vill någonting mer, pushar lite gränser” och har en 

förmåga att engagera andra medarbetare.  

Arbetet med talanger omfattar inte alla medarbetare eftersom det är “ju inte alla 

som har det vi söker, utan det är några individer som kan leda och styra”. 

Respondenten menar att det är specifika egenskaper som gör att vissa individer 

blir “lite mer lysande än vissa andra”. Dessa egenskaper menar respondenten kan 

utvecklas över tid och följa med individen om denne flyttas mellan olika miljöer. 

Dock spelar miljön och dess förutsättningar en stor roll vid utvecklingen av 

talangen. Avslutningsvis menar respondenten att både motivation och 

engagemang är grunden för en medarbetare ska prestera bra, men för att 

identifieras som talang krävs båda.  

4.2.2 HR-medarbetaren som söker en extrovert ingrediens  

Talang för mig är någon som ... bedöms ha någon form av potential, [talangen] är 

absolut ambitiös, duktig och framåt. Men man kanske inte har erfarenheten riktigt än, 

man har inte presterat under lång tid än ... Sen tänker jag att det är en person som 

behöver lite push också. Lite vägledning och stöd i att ta sig vidare. (HR 2) 

HR 2 tror att talang är en kombination mellan specifika egenskaper och individen 

i sin helhet. Dessa är delvis medfödda men också utvecklingsbara vilket beskrivs 
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på följande sätt: “Det måste finnas vissa grundkaraktäristiska hos personen för att 

man ska passa in i begreppet talang. Men sen tror jag att det är mer därtill, som 

man kan jobba med och utveckla”. En person som är ”tillbakadragen, tyst, försynt, 

inte söker utmaningar” tror inte respondenten kommer att lyftas som talang utan 

det behövs “någon extrovert ingrediens” för att identifieras.  

För att en talang ska kunna utvecklas krävs dock rätt miljö “eftersom du kan ha 

ett klimat där du kan kväva en talang”. Respondenten tror att en individ kan vara 

talang i olika sammanhang men det beror på hur miljön ser ut, om den är kvävande 

eller möjliggör för utveckling. Vidare beskrivs att alla inte kan bli talanger “det 

är nog ganska säkert, alla kan inte bli en bra chef, alla kan inte bli en bra 

projektledare. Man kan bli en, men inte en topp liksom, det tror jag inte”. För att 

identifiera talang krävs “en bra prestation i botten” men utöver detta måste det 

finnas en ambition att vilja ta sig an nya utmaningar och utvecklas. Respondenten 

menar dock att det måste finnas en potential eller förmåga att kunna göra detta.  

4.2.3 Linjechefen som värdesätter förmågan att få följare 

LC 1 beskriver att en talang är en ledare och att det innebär att “det måste vara en 

person som kan få sin omgivning med sig, man måste kunna få följare”. Vidare 

beskrivs att talangen måste ha en kommunikativ förmåga och en förmåga att 

kunna sätta sig in i mottagarens sits för “det är ju först när den andra personen gör 

det som jag vill som jag har lyckats [som ledare]”. Respondentenen beskriver att 

en talang ska ha en potential att bli en bra ledare och att prestation “bara är en 

hygienfaktor för att man är en talang och det är inte ett avgörande kriterium”. Det 

som avgör om individen har potential lyfts fram som mjuka värden och det är 

individens personlighet som gör att talangen kan bli en bra ledare.  

Respondenten anser att det är svårt att dra en gräns om talang är en individ eller 

egenskaper en individ besitter utan tror att det är en kombination av båda. Vidare 

beskrivs att “alla kan inte vara talanger”. Talang anses vara både medfödd och 

utvecklingsbar över tid. Det beskrivs genom följande citat: “Det är ju ålderns 

fördel att man faktiskt blir lite mer säker på sig själv och kan utvecklas. Så jag 

tror att det går, men det finns ju de som har det naturligt också”. Talang beskrivs 

vara beroende av kollegor och chef eftersom “det är ett gemensamt beroende man 

har, och har [talangen] inte den supporten så kan man aldrig bli sitt bästa jag”. 

Talang beskrivs som en kombination av prestation och potential men det 

poängteras att “det är resan framåt som är det väsentliga [vid identifiering]”.  

4.2.4 Linjechefen som premierar ett intresse för andra människor 

Enligt LC 2 är talang “en person som vill vara med att utveckla företaget …. och 

bidra till att vi får de här affärerna i hamn”. Vidare beskrivs att det viktigt att hela 

tiden se till företagets bästa och nå uppsatta mål men “det handlar inte bara om de 

hårda sakerna … utan det handlar mycket om hur man gör det … hur du klarar av 

att leda andra för att komma dit du vill och nå de uppsatta målen”. För att kunna 

göra detta menar respondenten att det krävs att talangen är “genuint intresserad 
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av andra människor … Annars tycker inte jag att man är särskilt lämplig som 

talang. Det handlar inte om ett karriärsteg, att gå in och vara chef, utan det handlar 

om att leda företaget framåt genom andra”. Vid identifiering av talang anser 

respondenten att det är viktigt att talangen visar framfötterna och arbetar för 

organisationens bästa men samtidigt tydliggörs att för höga målsättningar likt: 

“Jag tänker vara chef över den här avdelningen inom fem år” kan få respondenten 

att rygga tillbaka.  

Respondenten anser att det är vissa egenskaper som gör att en individ har talang, 

exempelvis beskrivs att det är viktigt att vara en lagspelare. Vidare beskrivs att 

alla inte har talang för att vara ledare och att talang är möjlig att utveckla. 

Utvecklingen beror dock “väldigt mycket på din egen inställning och att du vill”. 

Respondenten lyfter fram att talang är beroende av kontexten genom citatet:  

Det beror på i vilken omgivning talangen verkar, vilket ledarskap och vilka kollegor 

talangen har .... [om] vi har identifierat en talang i vårt sammanhang men i den nya 

kontexten så är inte den här personen talang för man har kanske ett helt annat ledarskap 

och då kan det vara så att vår talang inte passar in där. (LC 2) 

Avslutningsvis är en viktig faktor vid identifiering av talang hur individen löser 

en uppgift, det krävs att individen är självgående, anpassningsbar och har förmåga 

att ta egna initiativ. Därmed anser respondenten att det krävs både motivation och 

prestation för att identifieras som talang.  

4.2.5 Linjechefen som värdesätter ett bra beteende mot andra 

De jag utser som talanger är ... duktiga personer som verkar för en helhet. De måste 

vara så pass att de kan lyfta sig själv ifrån exakt där de själva står och försöka se 

helheten för företaget. Det är en viktig parameter tycker jag. De måste förstå affärerna 

och förstå lite granna vad ligger bakom och hur det är uppbyggt. (LC 3) 

Utöver ovanstående menar LC 3 att det är viktigt att talangen har ett driv, är 

entusiastisk, vill göra skillnad, vågar säga sin sak och har en förmåga att bygga 

ett lag. Men framförallt är det hur individen beter sig som avgör om den är talang. 

LC 3 lägger stor vikt vid att talangerna ska kunna “leda andra människor på ett 

bra sätt, inte står och skriker och pekar med hela handen”. Det handlar om “hur 

man beter sig mot andra, hur man inkluderar andra och hur man uttrycker sig”.  

För respondenten är det individen som är talang och även om alla individer är 

talanger på något vis är det potentialen hos vissa individer som avgör huruvida de 

är talanger eller inte. För att identifieras som talang måste individen prestera bra. 

Dock krävs det en vilja hos talangerna att bli chef och det är endast ett fåtal som 

har det. De som inte har viljan “kan ju vara väldigt duktiga men då kanske det 

mer är att man är en duktig medarbetare eller att man blir en expert på någonting 

men det är ju inte en talang tycker jag”. En individ kan utvecklas till talang med 

rätt stöd och uppmuntran men det förutsätter en medfödd trygghet eller driv. 

Respondenten beskriver att talang är överförbart mellan olika kontexter och 



 

 32 

menar att de som är talanger, och därmed kan leda andra människor, kan göra det 

oavsett omgivning. Det krävs inte några specifika kunskaper om kontexten utan 

“är man tillräckligt duktig så kan man ju alltid förstå vad som händer”. 

4.2.6 Linjechefen som belyser vikten av att sprida arbetsglädje  

En talang beskrivs enligt LC 4 som väldigt duktig på sitt arbete vilket skiljer 

talangen från övriga medarbetare och det beskrivs i följande citat: “Jag tror att de 

flesta kan göra dom flesta jobb. Men vissa har lätt för det och då kan man bli 

väldigt duktig på just det.” Enligt respondenten behöver en talang kunna 

“strukturera saker och planera, följa upp och leverera”. Att få saker gjort beskrivs 

som en del vid identifiering men mycket fokus ligger på de mjuka delarna. För att 

identifiera talang beskriver respondenten att denne söker och uppskattar en 

individ med “eget driv, att man tar initiativ. Att man föreslår lösningar på saker 

och ting. Inte pekar på problem utan föreslår ‘vad gör vi åt saken’”. Vidare 

poängteras betydelsen av att kunna sprida en positiv stämning och arbetsglädje 

hos en talang. Respondenten menar att talang är kopplat till en person, “ordet 

talang kan ju betyda person, för mig i alla fall”. Vidare beskrivs att talang är något 

som alla har men att det är endast är några få som visar sig lämpliga för ledarroller. 

Det menar respondenten kan bero på: 

Vissa saker är medfödda. Men det är ju svårt att säga vad som är medfött och vad som 

är uppväxten, och arvet och miljön, men jag tror att det finns en kombination av 

medfödda talanger och talanger som utvecklas över tiden. Och jag tror att de flesta kan 

nog lära sig de flesta jobben men alla kan nog inte bli supergrymma på allting. (LC 4) 

Utöver detta beskrivs även talang utvecklingsbar i nya miljöer då det är “svårt att 

veta vad man har [för talang], man kanske inte har provat än det som man är talang 

för”. Därefter beskrivs talang som överförbar mellan olika kontexter “om 

[talangerna] byter jobb till ett annat företag så tror jag att de kommer bli talanger 

där också. Jag tror inte att det är så pass platsbundet”.  

4.2.7 Linjechefen som söker potential att klättra 

“En talang för mig är en som på något vis kommer att ta en ledande roll …. oftast 

tänker man ju på yngre som man tror har en potential att klättra egentligen rent 

hierarkisk”. Enligt LC 5 ska talangen tycka att det är positivt att arbeta 

tillsammans med andra människor. Vid identifiering läggs mycket fokus vid 

personlighet och att det finns ett generellt intresse för andra. Dessutom lyfts att 

talangen ska vara en tillgång för organisationen “att [talangen] inte fokuserar så 

mycket på sig själv utan på vad företaget kan ha för nytta av personen”.  

Utöver detta poängteras att talangernas egna intresse och vilja är avgörande, det 

exemplifieras genom citatet: “Det finns ju de som jag tycker är lämpliga men där 

man bara ’om du bara ville skulle du kunna’ men talangen vill inte”. 

Respondenten beskriver talang utifrån personlighet med mycket fokus på 

individen och landar efter en viss stunds resonerande att det handlar om “hela 
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paketet”. Vidare anses inte alla vara talanger då en ledare behöver kunna lyfta 

blicken och skapa sig en helhetsbild över situationen vilket hen tror att alla inte 

har förmåga att göra.  

Talang lyfts fram som utvecklingsbar då viljan att bli ledare kan växa fram med 

tiden men samtidigt tror respondenten att vissa delar kan vara medfödda. Det 

beskrivs genom uttalandet: “Alltså vi vet ju att vi har olika personligheter och jag 

kan inte svara på om de är medfödda eller inte … vad som är arv och vad som är 

miljö, men jag tror att det kan vara både och”. Talangen beskrivs som möjlig att 

flytta på men samtidigt är den beroende av sin chef, projektledare, medarbetare, 

arbetsmiljö samt uppdrag. Mycket beror också på det stöd som ges till talangen: 

Du kanske kommer in och du är helt ny, du får inget stöd eller hjälp av din chef, din 

projektledare och dina medarbetare är protektionistiska och dessutom kommer du in 

ett projekt där du förstår inte vad du ska göra och du har inte målbilden och dessutom 

då går det jättedåligt i projektet.. jag menar vad är potentialen för att du ska växa och 

liksom känna att här vill jag. (LC 5) 

Avslutningsvis beskrivs att talangen identifieras både på prestation och viljan att 

åstadkomma ett bra resultat. Endast vilja räcker dock inte för “man vill ju inte ha 

någon som bara snackar, man vill ju gärna ha någon som levererar också”. Därför 

söker respondenten efter ett driv hos individen “har man drivet då vill man 

prestera och leverera”.  

4.2.8 Linjechefen som värdesätter ett helikopterperspektiv  

Talang är “någon som sticker ut lite ur en mängd, på ett positivt sätt” men 

samtidigt poängteras att detta inte nödvändigtvis måste “vara den som är bäst 

idag, utan att man ser att det finns mycket man kan bygga på”. De individer som 

sticker ut i mängden har en gemensam egenskap vilken beskrivs som en: 

Förmåga att zooma ut och få lite helikopterperspektiv och sen dyka ner igen. De 

personer som kan pendla mellan dom detaljer och överblick, växer oftast ganska fort. 

Det är det [förmågan] man ser att någon har, och det är ju en egenskap på något sätt. 

Att kunna zooma ut och sen in på det som behövs… så det är väl en egenskap. (LC 6) 

Utöver denna förmåga uttrycker LC 6 att “det handlar en hel del om, självkänsla 

och självförtroende, att man är trygg i sig själv, att man vågar föreslå saker eller  

säga vad man tycker”. Detta beskrivs kunna utvecklas med tiden och hen menar 

att “en del har det i högre grad från början men för många behöver man vara 

ganska trygg i sitt arbete innan man vågar”. För att kunna identifiera en individs 

talang måste det finnas en hög potential och en vilja men det är viktigt att “prestera 

bra där man är för annars syns man inte, då spelar det ingen roll vilken potential 

du har”. Talang beskrivs i hög grad beroende av kontexten: 

[Talangen] kan vara helt värdelös någon annanstans. Det handlar om vilka kollegor du 

har, vilka som är i din närmaste omgivning, lyfter dom upp dig, hejar på, då får man 

extra snurr. Eller man kanske är jättevass på sitt jobb men sitter med en massa kollegor 

som bara surar, då kan man inte växa. Likaså arbetsuppgifterna, får du energi av de då 
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bryr du dig mer, då kan du komma med förslag om förbättring och då växer du ännu 

mer .... Har man en chef som är tillåtande och man känner sig trygg med, någon som 

säger ‘testa, jag står bakom dig oavsett’, då växer man. Jag skulle säga att det beror 

jätte-jättemycket på sammanhanget. (LC 6) 

4.2.9 Linjechefen som värderar potentialen och viljan att göra mer  

LC 7 beskriver att talang är att “man ser en potential hos någon som skulle kunna 

göra nåt mer än vad den har som uppgift idag”. Vidare beskrivs att det krävs att 

talangen kan använda sin kunskap och har ett gott omdöme och driv som gör att 

denne kan utvecklas. Vid identifiering tror hen att talang är kopplat till individen 

och vilken potential denne visar, och inte vilka egenskaper individerna har. 

Gällande vem eller vilka som har talang beskriver respondenten att “egentligen så 

tänker jag att alla är talang för nånting. Sen gäller det kanske att hitta rätt plats för 

varje individ …. Ja alla är talangfulla men vi tittar nog på dom som sticker ut 

mest”. För identifiering av talang påpekas att prestationen är grundläggande då en 

“medelmåttig eller dålig prestation gör att det inte är aktuellt att tänka talang 

överhuvudtaget …. [prestationen] är nog en grund för att man ska titta på 

potentialen”. Talang beskrivs som både utvecklingsbar och medfödd vilket 

beskrivs genom följande uttalande:  

Jag tror definitivt [talangen] utvecklas olika mycket i olika miljöer. Sen tror jag säkert 

[talangen] har med sig någon del från tidigt i livet. Men hamnar man i rätt miljö kan 

man blomma ut, hamnar man i fel miljö så kan det dödas, kanske är hårt att säga men 

bromsas i alla fall. (LC 7) 

Vidare resonerar respondenten att talang är beroende av kontexten men kan flyttas 

om det är en “bra miljö”. I en sådan miljö menar respondenten att talangen “ får 

chansen att prova sig fram och det inte blir för hårt dömt om man inte lyckas första 

gången. Där man försöker titta på de positiva sakerna och den spiralen, snarare än 

att hitta alla fel”.  

4.2.10 Sammanställning av synen på talang 

Respondenternas sätt att se på talang skiljer sig åt vad gäller huruvida det är något 

som en individ är eller egenskaper som individen har. Vissa respondenter anser 

att det är individen som är en talang medan andra  menar att det är specifika 

egenskaper hos en individ som avgör om den har talang. Till skillnad mot dessa 

menar ett par respondenter att de inte kan skilja på om talang är något en individ 

är eller har, och att de därför tror att det är en kombination av båda. Alla 

respondenter, såväl HR-medarbetare som linjechefer, beskriver att talang är något 

som en viss grupp medarbetare är eller har. Flera respondenter menar att olika 

individer kan ha talang för olika saker men att endast vissa kan bli bra ledare.  

Vid en första anblick kan det upplevas att respondenterna har en gemensam syn 

på vad som utmärker talanger då alla beskriver att identifiering av talanger sker 

baserat på både motivation och prestation. Synen är dock inte helt gemensam 

eftersom det skiljer sig åt mellan respondenterna hur motivation och prestation 
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värderas i förhållande till varandra. Vissa respondenter framhåller båda delar som 

lika värdefulla medan andra respondenter menar att prestationen är 

grundläggande för att ens kunna överväga om individen är eller har talang. Även 

om många medarbetare presterar bra beskriver dessa respondenter att det är 

motivationen som sedan är avgörande för att kunna identifiera talangerna. Talang 

beskrivs av alla respondenter som utvecklingsbar även om flertalet anser att talang 

till viss del även är medfödd. Huruvida talang är överförbar eller inte har 

respondenterna olika syn på. Ett par av respondenterna menar att talang kan flyttas 

mellan olika kontexter. Detta håller andra respondenter med om men menar att 

det krävs vissa förutsättningar, såsom stöd och utrymme. De andra respondenterna 

är av en helt annan åsikt eftersom de menar att talangen är helt beroende av sin 

omgivning och därmed inte kan flyttas.  

Utifrån ovanstående finns det således olika syn på talang bland respondenterna. 

Nedan följer en beskrivning av respondenternas syn på arbetet med Talent 

Management, deras upplevelser av arbetet samt eventuella svårigheter i detta.  

4.3 Trots tydlig ansvarsfördelning ror alla åt olika håll 

I detta avsnitt presenteras hur respondenterna i studien beskriver och upplever 

syftet med Talent Management och hur ansvarsfördelningen i arbetet ser ut. 

Därefter återges hur arbetet bedrivs och upplevs fungera. 

4.3.1 Målet med resan är inte tydligt för alla  

Ett övergripande syfte som nämns av flera linjechefer är att hitta talanger som ska 

driva företaget framåt. Det beskrivs av LC 2 genom uttrycket: “Det handlar om 

att hitta talanger för framtiden som ska vara med och leda det här företaget 

framåt”. Detta beskrivs även av LC 7 som menar att syftet är “att säkra 

verksamheten framåt och för att kunna utveckla den”. Även LC 3 belyser detta 

och påpekar dessutom att “[talangen] inom ett antal år ska kunna sitta med i 

ledningsgruppen”. Hur detta ska åstadkommas är inte något som ovanstående 

respondenter nämner men HR 2 menar att detta kan uppnås genom att “... odla 

fram personer på positioner som kräver lite mer, som man inte alltid vill eller kan 

rekrytera utifrån hela tiden”. Respondenten menar att de vill ha en intern rörlighet 

på ett antal positioner. Dessutom lyfter HR 2 att det är viktigt att ge medarbetare 

möjlighet att utvecklas för att de ska stanna kvar i organisationen “så att man ser 

att här kan jag utvecklas, här kan jag vara kvar”. Detta menar HR 2 leder till “att 

minska personalomsättningen på högpresterande personer i slutänden”.  

Att arbeta för att vissa individer ska ha vissa viktiga positioner är något som även 

HR 1 och LC 4 nämner då de menar att Talent Management handlar om att få rätt 

medarbetare på rätt plats för att organisationen ska fungera. Det tydliggörs i 

följande uttalande: 
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[Alla medarbetare] är ju här för att driva business och har [organisationen] duktiga 

människor då ska [organisationen] ta hand om dem och sätta dem på rätta uppdrag, i 

rätta lägena, på rätta ställena så visst det är ju ett affärstänk i det också för att få resultat 

och att inte försumma det. (HR 1)  

Även LC 1 anser att det ingår i arbetet med Talent Management att ta hand om 

medarbetarna i organisationen. Något som däremot endast nämns av LC 1 är att 

det behövs en kulturförändring i ledarskap för att medarbetarna ska se potentialen 

i organisationen och vilja bli identifierade som talanger.  

Till skillnad mot ovanstående beskrivningar av syftet med Talent Management 

ställer sig LC 5 kritisk till hur och varför organisationen arbetar med strategin och 

det uttrycks genom uttalandet: “Ska jag vara helt krass skulle jag säga att vi inte 

alls arbetar med det faktiskt.... Jag upplever att det som har gjorts är att vi fyller i 

[ett dokument] och att det helt ograverat går in i något svart hål”. Respondenten 

upplever att arbetet med strategin har prioriterats ner de senaste åren, men att det 

i grunden handlar om att man vill “peka ut vilka man ska kunna nyttja för att 

kunna satsa extra på [dessa] för att [de ska] växa”. Även LC 6 är kritisk mot 

arbetet med Talent Management på en övergripande nivå då denne uttrycker att 

“jag ser inget resultat av [arbetet], jag vet inte vad som händer”. Dock ser hen 

fördelarna med en årlig avstämning och menar att “det man mäts på gör man, så 

är det ju, skulle man inte mäta, skulle man inte ha aktiviteten skulle man inte 

arbetar lika aktivt med det. Så på så vis är det bra”. Organisationen måste enligt 

LC 3 förmedla vikten av arbetet för att det ska fortsätta bedrivas “kommer det inte 

komma uppifrån att vi behöver ha det här då kommer det dö ut så är det. Frågar 

man inte efter det då kommer man ju inte ha någon användning för det”. 

4.3.2 Ansvaret är tydligt men det saknas en gemensam struktur 

I intervjuerna framkommer att ansvaret för arbetet med Talent Management finns 

på olika nivåer i affärsområdet. De som anses ansvariga för arbetet är HR, 

linjechefer och talangerna själva. Flera respondenter anser att det finns ett 

gemensamt ansvar mellan HR, linjechefer och talangerna för arbetet med Talent 

Management och utveckling av talanger. Det exemplifieras tydligt genom 

följande citat: 

En stor del av ansvaret ligger på talangen själv ... men [individens driv] måste ju ändå 

mötas någonstans hos en chef som ger förutsättningar också, så att det kan bli 

någonting av det. Vi som organisation måste också ge förutsättningar, genom att ge 

tillfällen och erbjudande för talanger. (HR 2) 

HR:s ansvar beskrivs som drivande i processen för arbetet med strategin. Enligt 

respondenterna ska HR tillhandahålla underlag och stödja cheferna i deras arbete, 

vilket exemplifieras på följande sätt: 

[HR] ansvarar ju för själva processen skulle man kunna säga, [HR] liksom monitorerar 

och stödjer de olika delarna i helheten att vi jobbar med det här, vi följer upp och ser 

till att chefer får det här med sig både när dom gör verksamhetsplaner men också när 
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de gör de individuella och sen resten av året …. vi driver [strategin] så [HR] har lite 

ansvar för att fånga upp, initiera, hjälpa och stötta med material och [idéer]. (HR 1) 

Det är ganska HR-drivet. Det är ju HR som är [linjechefernas] blåslampa och dåliga 

samvete. Nu ska det här göras, nu ska det här göras och så. (LC 1) 

Det är HR som har en process och de har ett underlag hur [linjecheferna] ska fylla i 

det och vad [linjecheferna] ska titta på och så vidare. Och det följer vi och håller oss 

till [i arbetet med Talent Management]. (LC 2)  

När det kommer till linjechefernas ansvar är alla respondenter överens om att 

cheferna har en viktig roll i arbetet med Talent Management. De ska identifiera 

talanger och arbeta för att få dem att utvecklas och växa som ledare. Detta arbete 

bedrivs av cheferna genom att de planerar, stöttar, pushar och boostar talangerna 

på ett sätt som får dem att våga prova nya arbetsuppgifter och roller. Exempel på 

uttalanden som visar på linjechefernas ansvar är: 

Jag tycker att mitt ansvar ligger på att pusha [talangerna] … att göra nya 

arbetsuppgifter och söka utbildningar, det tycker jag är mitt jobb. (LC 3) 

De chefer som har förstått chefsansvar pushar gärna iväg sina talanger, men de som 

inte gjort det håller ju fast i dem. Då har [cheferna] tycker jag missat en fundamental 

grej. [Chefen] ska ju vara stolt om man kan skeppa iväg och om man har växt 

[talanger], det är ju ett av dina absolut viktigaste uppdrag som chef, det är ju att växa 

dina efterträdare och växa nya chefer. (HR 2) 

Mitt ansvar [som linjechef] är att hitta lämpliga, eller i alla fall försöka hitta lämpliga 

roller för att få [talangerna] att utvecklas. Men samtidigt är det ju också så att man inte 

kan låta alla medarbetare bara önska vad man vill göra, för vi har ju liksom ett arbete 

som ska göras på något sätt, och det är inte alltid man kan hitta precis det som alla vill 

göra just nu så att säga. Så det är ju en utmaning på något sätt, att hitta rätt plats för 

rätt person. (LC 4) 

Att mycket ansvar ligger på cheferna beskrivs av HR 2 som anser att HR inte tar 

sitt fulla ansvar “vi driver det inte, vi lämnar ut väldigt mycket ansvar att driva 

det på linjen, på chefer. Så att alla chefer som har en identifierad talang hos sig 

ska göra någonting för den talangen och så”. Två linjechefer beskriver att deras 

arbete med Talent Management bedrivs i den dagliga verksamheten och att arbetet 

inte följer någon tydlig struktur. Arbetet beskrivs ske på eget initiativ och att inget 

speciellt utrymme avsätts till detta: 

Allt är ju på eget initiativ och jag [som linjechef] har ju den budgeten jag har. Så allting 

är ju egna prioriteringar, jag får ju inget extra för att kunna boosta de här personerna, 

det finns ju inte, utan det är bara hur jag prioriterar min egen [budget]. (LC 6) 

Att jobba med Talent Management, alltså det här som vi ska göra hela tiden, det får 

jag [som chef] ju inte något direkt direktiv att jobba med, det är väl nån slags 

självbevarelsedrift antar jag. (LC 7) 

En av linjecheferna nämner också betydelsen av att chefen är en förebild för 

talanger för att de ska vilja växa och bli ledare i företaget: 
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Jag tror det är viktigt att ha en förebild också när man kommer in, man kan ju ha en 

vilja att växa och bli ledare, men om man bara ser att alla chefer är skit och verkar ha 

jättetråkigt, ja vem vill bli chef då? Och om projektledaren bara springer och svär och 

är otrevliga, ja men vem vill bli projektledare? Det verkar ju mycket lugnare och 

skönare att sitta på kontoret och hacka eller vad man nu gör. Så att jag tror att det spelar 

jättestor roll. (LC 5) 

Utöver ovan nämnda ansvar påpekar en av linjecheferna att även individen har ett 

ansvar i arbetet med Talent Management. Linjechefen menar att individen har ett 

eget ansvar att driva sin egen utveckling och visa ett intresse samt att ta initiativ 

och föreslå möjligheter till utveckling: 

[Talangen] kan ju inte förvänta sig att det bara är chefen som ska fixa jobb eller 

uppdrag. [Talangen] får ju själv vara drivande och föreslå [projekt och lösningar] ‘jag 

skulle kunna ta hand om det här projektet, vad säger du om det’. Det är ju de riktiga 

talangerna som gör så. (LC 4) 

Att individen har ett ansvar nämner även HR 1 som menar att talangen måste ha 

en egen vilja att bli ledare i framtiden. Det beskrivs på följande sätt: “Sen är det 

ju även individerna själva som har ett ansvar, för vill [talangen] inte så är det ju 

ingen idé att driva åt det hållet”.  

4.3.3 Arbetet som bedrivs utan att veta varför eller vart det leder 

Alla respondenter beskriver att arbetet med Talent Management är starkt kopplat 

till den årliga avstämning som genomförs i hela organisationen, som kallas för 

Talent Management Review (TMR). Det innebär enligt HR 1, LC 6 och LC 7 att 

alla chefer rapporterar till HR vilka som är talanger på de olika avdelningarna, 

vilka som är talanger för vilka ledarroller och hur arbetet med dessa går. Innan 

cheferna lämnar in sin TMR-lista över talanger beskriver flera respondenter att 

linjecheferna diskuterar och kalibrerar valet av talanger med andra linjechefer. I 

diskussionerna beskriver varje chef hur denne har tänkt gällande individerna och 

deras potential att ta olika roller. Genom att diskutera detta i grupp skapas en 

bättre helhetsbild över individen eftersom chefer kan ha olika uppfattning om 

samma individ och därmed se olika saker hos varandras talanger.  

Det är inte alltid som cheferna har samma bild över vem som är talang, det 

beskrivs av LC 3 på följande sätt: “Jag har ju kollegor som när de utnämner sina 

[talanger] ibland så bara ‘what’ säger jag, men de tycker säkert samma sak om 

mig [när jag presenterar mina talanger]”. Respondenten fortsätter sin utläggning 

och belyser vikten av kalibreringen för “då är det ju inte bara jag som har suttit 

och tyckt utan då har vi ju faktiskt gjort någon slags jämkning på dem”. Att 

kalibreringar genomförs verkar dock inte vara något gemensamt för alla 

linjechefer eftersom en av linjecheferna lyfter att “vi gör inget gemensamt arbete 

på något sätt utan då sitter jag och bedömer mina [talanger]”.  

Det framkommer i ett par intervjuer att den årliga avstämningen kan ha olika 

fokus, exempelvis på yngre ledare inom ett visst område. Det framkommer dock 
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av flera respondenter att det “egentliga” arbetet med talanger pågår hela året och 

inte bara vid TMR-tillfället, trots att det är då Talent Management får mest 

uppmärksamhet. Detta beskrivs bland annat av LC 5 som uttrycker: “Att jobba 

med det kontinuerligt under året tycker jag är superviktigt och det är kanske det 

som egentligen är Talent Management för mig. Men när man pratar om det är det 

lätt att man hamnar i [TMR-dokumentet]”. Vidare påpekar LC 3 att det främst 

handlar om att rapportera in namnen på talangerna innan ett visst datum.  

Vad som händer med TMR-dokumentet och det arbete cheferna lagt ner är dock 

inte helt tydligt för vissa av linjecheferna. Att det finns krav från HR att TMR-

dokumentet ska fyllas i och att hen ska ha en lista över talanger är något som LC 

7 lyfter. Men hen tror inte att HR läger någon större vikt vid innehållet i listan. 

LC 7 menar vidare att “det blir ju liksom inget faktiskt resultat av [TMR] … utan 

det är ett långsiktigt byggande hela tiden”. LC 6 uttrycker att “den här listan 

[TMR-dokumentet] slussas ju vidare och aggregeras upp till nästa nivå och ska 

sammanställas någonstans, men det vi lämnar ifrån oss vet vi inte riktigt var det 

tar vägen”. Ovissheten om var TMR-dokumentet tar vägen upplevs även av LC 5 

som beskriver att det försvinner i ett ”svart hål” vilket väcker frågan om hen gör 

ett arbete “i onödan” och om det är någon som bryr sig.  

Enligt en av HR-medarbetarna finns det ingen tydlig uppföljning av arbetet med 

TMR eller det övriga arbetet under året och denne påpekar att “det är fragmenterat 

... och vi har inte någon total överblick över det”. Respondenten menar att TMR 

endast resulterat i en “väldigt svårarbetad lista, det är bara namn på den. Så känner 

du inte till den personen så vet du inte någonting om den personen”. Vidare 

berättar HR-medarbetaren att hen har en förståelse för att linjechefer tänker “vad 

gör vi det där för? Vad blir bättre för den här personen för att den står i det här 

[TMR-dokumentet]?”. Enligt LC 4 är det mycket upp till varje chef vad som 

händer med talangerna efter att de rapporterats in vid TMR-tillfället. 

Respondenten fortsätter och berättar att “det får kanske följden att det blir väldigt 

olika hur [linjecheferna] gör och hur de jobbar med talanger på företaget … Vad 

som händer för dom här personerna sen, det är ju ingen annan som styr över än vi 

själva”. Friheten i arbetet med talanger beskrivs även av LC 5 som säger: 

Jag känner ju att jag har en jättestor frihet i hur jag vill jobba med mina talanger och 

att välja ut mina talanger ... Det är ju ingen som är på mig om det … Det är ju självklart 

i ett samspel med alla runt om men ändå. Ja väldigt stor frihet och ingen som 

ifrågasätter. (LC 5) 

4.4 Medarbetarens resa till framtida ledare 

Nedan återges hur respondenterna går tillväga för att identifiera talanger samt om 

och i så fall hur de kommunicerar till medarbetare att de är identifierade som 

talanger. Därefter beskrivs hur respondenterna arbetar för att utveckla talangerna. 
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4.4.1 Identifiering av talanger utan tydlig vägbeskrivning 

HR-medarbetarna lyfter fram att det finns ett material för identifiering av talanger 

och det är gemensamt för hela organisationen, men hur materialet ska användas 

är de inte eniga om. HR 1 menar att materialet ska användas som kriterier vid 

bedömning av talanger medan HR 2 tror att det snarare kan ge en viss vägledning 

i vad cheferna ska leta efter. Dock påpekar HR 2 att “jag tror fortfarande att det 

kommer vara öppet för en chef att uppfatta och tolka det lite olika”. Det är två av 

linjecheferna som känner till att det finns krav från organisationen när det kommer 

till identifiering. Enligt LC 6 finns det ”några stolpar, som inte är världsunika, 

ganska självförklarande”. Att det finns riktlinjer gällande vad organisationen 

förväntar sig av en ledare är något som även LC 4 berättar. Respondenten 

beskriver det som en gedigen lista med olika egenskaper, dock framkommer det 

att: “Jag inte säga att jag använder den som någon checklista [vid identifiering] ... 

Så funkar det ju inte, det går ju ändå lite på magkänsla tycker jag”.  

Huruvida det finns krav från organisationen är dock inte alla linjechefer eniga om 

eftersom LC 2, LC 5 och LC 7 uttrycker att de inte känner till att det finns några 

sådana. LC 2 upplever trots detta att det inom dennes avdelning finns ett 

gemensamt fokus på mjuka frågor vid identifiering av talanger. Men samtidigt 

menar linjechefen att andra avdelningar fokuserar på hårda värden och att det 

viktigaste är att producera resultat. Även LC 1 och LC 3 uttrycker att de upplever 

att det finns meningsskillnader bland chefer gällande vad talang är. Exempelvis 

menar LC 1 att “vi [linjechefer] har inte samma bild av vad talang är, det märker 

jag ju bara när vi diskuterar [på avdelningen]”. Enligt LC 1 fungerar identifiering 

av talanger bra på den första nivån, där duktiga medarbetare ska lyftas fram och 

promotas. Men linjechefen menar att “ju högre upp man kommer då kommer 

liksom lite andra faktorer in på något sätt”. Detta resulterar i en frustration 

eftersom “de som jag själv tycker är talanger, det är inte den profilen som når allra 

längst”. En förklaring till att det finns skilda meningar menar LC 3 beror på: 

Men när det kommer till beteende på enskilda personer så upplever ju jag en person 

på ett sätt, men en annan som sitter bredvid och hör exakt samma sak kan uppfatta 

något helt annat beroende på vad man är för typ av människa. Så vi har absolut olika 

uppfattningar om [individens prestation och beteende]. (LC 3) 

Meningsskillnaderna beskrivs även kunna bero på att chefer arbetar med 

individerna olika nära och ser dem i olika sammanhang och därmed kan se deras 

olika sidor. LC 6 exemplifierar detta på följande sätt: 

[Linjechefer] kan ju se medarbetare i olika kontexter, det kan skilja sig och då har man 

ju en diskussion kring det. Då kan det vara så att chefen faktiskt har fel [uppfattning 

om individen], det kan ju vara så att i ett möte funkar [individen] jättebra men personen 

kanske har agerat skitstövel i ett annat sammanhang ... Jag tror också att man som chef 

är lite extra hård mot sina medarbetare, tycker att ‘ja den är bra men..’ och så börjar 

man ladda upp med argument. Eller att ens kollegor säger ‘ja men du, om man jämför 

här då, då är den jättebra’. Så jag tycker diskussionerna är väldigt viktiga. (LC 6) 
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Även HR 1 påpekar att det kan vara svårt för cheferna att identifiera talanger till 

följd av att “[chefen] är ju inte alltid där, och dessutom kanske medarbetarna är 

utspridda på flera projekt”. Detta bekräftas av LC 2 som menar att det är en fördel 

att arbeta nära sina medarbetare “jag känner varje individ väl, så jag kan motivera 

varför var och en har blivit utsedd till talang”. Vidare upplever respondenten att 

det är av hög betydelse att “ha god personkännedom för att hitta [talangerna]”. 

4.4.2 Betydelsen av kommunikation 

Huruvida linjecheferna informerar och berättar för individerna att de är uppsatta 

som talanger på TMR-listan skiljer sig åt. Flera linjechefer berättar att de har en 

öppen dialog med talangerna, där de vet att de är utsedda till talanger, medan 

andra linjechefer inte delger den informationen. Om cheferna överhuvudtaget ska 

berätta för talangerna att de är på listan påpekas som otydligt av två linjechefer. 

Även om det inte är officiellt uttalat att de är talanger menar LC 4 att ”man kanske 

pratar om det indirekt, när vi sitter och pratar så pratar vi i termer ‘jag tror att du 

har talang för att göra det här och det här, vad säger du om det?’”. HR 1 tycker 

dock att det är viktigt att linjecheferna berättar för sina talanger att de är just 

talanger då de har mycket att vinna på den öppna dialogen. Detta tankesätt 

återfinns även till viss del i ett resonemang av LC 6 som är mycket tydlig med att 

talangen ska veta att denne är på en lista eftersom det är “ett sätt att visa att jag 

ser dig, att visa att jag tror på dig”. Men respondenten visar på en medvetenhet att 

detta inte alltid är fallet bland alla chefer och det tror hen beror på “vilken chef de 

har och hur öppen chefen är med sina medarbetare”.  

Flera linjechefer belyser vikten av en öppen dialog mellan chefer och talanger. 

LC 1 menar att “man måste ju känna personerna lite grann, det har ju att göra med 

att faktiskt kunna avgöra var de blir sina bästa jag”. Det görs genom att diskutera 

vad talangens styrkor är och var talangen kan komma till sin rätt. Denna 

diskussion lyfts även av LC 4 som påpekar vikten av en ömsesidig dialog och “att 

[talangen] faktiskt berättar vad man brinner för att göra. Jag kan ju se vissa saker 

men det bygger ju väldigt mycket på vad medarbetarna berättar för mig”. Vidare 

menar respondenten att talangen ska känna en trygghet att våga säga “det jag gör 

nu har jag ingen läggning för, det är inget kul”. En öppen dialog om talangens 

framtida utveckling där individen kan säga att “just nu är jag supernöjd där jag är, 

men om fem år kanske [jag vill ta nästa steg]” menar LC 5 är eftersträvansvärt. 

En anledning att inte berätta för en individ att denne är en talang menar LC 5 är 

att kan ge falska förhoppningar:  

’Vad betyder att [jag] är talang?’ Ja det betyder att du har potential att bli något inom 

10 år. Det betyder ju inte att du ska vara VD om tre år, det är ju många som tror redan 

nu. Det betyder ju inte särskilt mycket alls om man ska vara ärlig. Det betyder bara att 

man faktiskt tror på personen och att den har potential. (LC 5) 

En helt öppen diskussion gällande vilka som är talanger i organisationen lyfts 

fram som en känslig fråga av andra linjechefer. LC 3 beskriver att hen berättar för 
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talangen att den är med på listan men inte berättar detta i organisationen eftersom 

det: “Kan knäcka andra, men jag talar ju om för en person om han, hon, den, det 

är med på talanglistan”. Vidare berättar LC 3 att hen känner en viss oro “för att 

man satsar på vissa personer och man bestämmer tidigt att det här är de som vi 

ska satsa på. Det finns så mycket folk som kanske inte syns och vi skulle ha det 

så jobbigt utan dem”. Flera linjechefer anser dessutom att det är osvenskt att 

utnämna talanger vilket LC 4 uttrycker på följande vis: “Det är lite osvenskt, lite 

halvjobbigt, man tycker då att man premierar vissa över de andra … Det kan ju 

bli jobbigt för dem som är på listan och de som inte är på listan”. Även HR 2 lyfter 

att en öppenhet gällande vilka som är på listan kan vara en känslig fråga eftersom 

det kan skapa en känsla av utanförskap och medarbetare kan uppleva att “alla de 

där är ju med, och jag är inte med”. För att undvika detta menar respondenten att 

det är mycket viktigt med en tydlig kommunikation hur individer väljs in på listan.  

Ingen av linjecheferna har upplevt att deras relation till medarbetarna påverkas 

negativt när de utser dessa till talanger, oavsett om det sker uttalat eller mer 

indirekt. LC 7 uttrycker snarare att talangerna blir väldigt glada och menar: “ Då 

sås ett frö och då börjar dom själva tänka ‘vad skulle vara nästa steg’”. När det 

kommer till att ta bort en talang från listan anser vissa linjechefer att det är väldigt 

viktigt att meddela detta till talangen men att det kan upplevas jobbigt. För att 

tackla detta lyfter vissa även här vikten av en öppen dialog för att det ska finnas 

en gemensam uppfattning om talangen och dess utveckling. Andra linjechefer 

undviker denna dialog och låter istället talangerna vara kvar på listan utan att 

lägga några större resurser för att vidareutveckla dessa. 

4.4.3 Utvecklingen av talanger är en svår balansgång 

Respondenterna nämner att det aktiva arbetet som bedrivs för att utveckla 

talangerna till framtida ledare kan göras genom flera olika aktiviteter. Aktiviteter 

som nämns är exempelvis utbildningar, hjälpa till i ledningsgrupper, mentorskap, 

workshops och temadagar. Gemensamt för alla respondenter är att de anser att 

talangerna främst utvecklas av att prova olika uppdrag och ta ansvar för projekt. 

LC 2 beskriver detta genom: “Vi ska se till att de får träna ledarskap i olika former 

genom att ta olika roller ... låna ut [talangen] någon annanstans under en period 

för att [talangen] ska testas”. Genom en intern rörlighet bland talanger gynnas 

även andra medarbetare enligt HR 1 som menar att det skapas ett kunskapsutbyte 

mellan dessa, vilket respondenten anser är positivt. Detta beskrivs av HR 1 som: 

“Det inte bara är den som flyttar på sig som gör ett litet kliv utan alla som får en 

ny medlem lär sig ju någonting också”. Utöver detta lyfter HR 2 att talangerna 

skulle kunna flyttas runt ännu mer än idag, men poängterar att det måste finnas en 

acceptans för snedsteg när talangerna får prova nya uppdrag:  

Man skulle kunna [flytta mer på talangerna] men sen gäller det också att ge dem 

förtroendet och chansen att testa någonting. Liksom prova, det kan ju inte vara farligt. 

Det kan ju inte hända så mycket, alltså det kan inte det. Det är bara att köra och testa. 

Fel blir det någonstans någon gång men det går att rätta till. (HR 2) 



 

 43 

Likaså måste talangerna få testa olika roller, exempelvis menar LC 6 att talanger 

kan få prova att ta en ställföreträdande roll för att testa sin ledarskapsförmåga. 

Respondenten påpekar dock att det är viktigt att chefen finns där som stöd och 

kan fånga upp om det inte fungerar som det är tänkt eller om det uppstår en 

konflikt. När en talang ska ta en ledande roll kan det enligt LC 5 vara svårt att 

göra det på sin befintliga avdelning eftersom:  

Det kan ju vara svårare att växa i sin egen miljö, alltså säg att [talangen] ska bli 

projektledare eller chef över sina kompisar eller arbetskamrater, det kan ju ibland vara 

betydligt mer utmanande än att vara det för en helt ny grupp. (LC 5)  

Vidare beskriver LC 5 att användningen av talangerna som finns på TMR-listan 

är begränsad. Detta eftersom det endast är linjechefen och dennes chef som vet 

vilka talanger som står på listan. Hur väl den interna rörligheten fungerar eller ej 

uttrycks av LC 6 och LC 7 vilka menar att det är svårt att avgöra eftersom de inte 

vet om de fått några talanger till sina avdelningar. LC 6 beskriver det på följande 

sätt: “Vi kanske har fått massa [talanger], jag vet inte, det är svårt att veta”. LC 7 

menar att det inte kommuniceras vilka som är talanger när medarbetare flyttas 

mellan olika projekt eller avdelningar: “Det är ju inte så att man kollar ’här 

kommer en talang’ det är inte så uttalat att personen står på listan, det funkar inte 

så. Det är mer att det är en bra person”. 

Flera linjechefer poängterar att möjligheter till extra uppdrag eller arbete på en 

annan avdelning kan vara svårt att få till. Exempelvis menar LC 4 att det “ibland 

är pressat i vardagen och mycket som ska levereras, då är det inte så lätt att plocka 

bort [talangen] och ‘nu ska vi sätta dig och göra något annat’”. Den hårda pressen 

menar respondenten kan leda till att linjechefer tvingas hålla kvar sina talanger i 

vissa roller, men oftast upplever hen att det fungerar att ge dem nya utmaningar. 

Detta kan göras genom att exempelvis låta talangerna ägna en viss del av sin 

arbetstid i ett projekt.  

Enligt LC 1 “blir det jobbigare att släppa [talangen] när man ser att det är den som 

drar tyngsta lasset i gruppen. Fast jag tänker ju [samtidigt] att talangerna 

antagligen har en potential att bli ännu bättre någon annanstans”. Respondenten 

menar det är lite kluvet men att: “Ska man jobba med talanger så ingår det ju 

[intern rörlighet] på något sätt”. Dessutom påpekar hen att det är positivt för 

gruppen med viss personalomsättning. En svårighet kan dock vara att “hitta nästa 

steg om det inte uppstår några luckor”. Även LC 5 och LC 7 uttrycker en utmaning 

med intern rörlighet: 

Det är klart att det är bra att [talangerna] får växa men jag vill ju inte att någon går och 

petar på de hela tiden för då blir min situation [som chef] nästan ohållbar, att de poppar 

iväg som popcorn hela tiden ... Någon slags stabilitet måste man ju också ha [på 

avdelningen], bara för att man är en talang betyder det ju inte att man är klar nu [att ta 

en annan tjänst]. (LC 5) 
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Det är ju dubbelt det där, men vill ju gärna att ens eget område ska bli väldigt bra, man 

har ju liksom ansvar att sköta det. Men så, jo det händer ju titt som tätt att man delar 

med sig av talanger liksom …. det blir ju jobbigt för oss då, då ska vi hitta nästa, men 

man bidrar ju ändå till helheten på nåt sätt. (LC 7) 

HR 1 är medveten om att det finns svårigheter i arbetet med intern rörlighet och 

att det kan bero på att cheferna vill ha kvar de duktiga talangerna på sin avdelning 

eftersom de bidrar till avdelningens resultat: 

Om jag har någon talang eller ett par talanger hos mig, det är ju klart att de driver ju 

min verksamhet på ett bra sätt och höjer min output, då vill väl inte jag att du ska ta 

dom. Då kanske inte jag flaggar …. Och så säger man att ja men han eller hon kan inte 

göra det här nu för han eller hon har ju mycket och ett gör ett jätteviktigt jobb här .... 

det står ju inte i [chefens] rollbeskrivning att den ska förse andra avdelningar med 

duktigt folk utan man har ju ansvar för sin verksamhet. (HR 1) 

Att linjechefen har ansvar för sin verksamhet är något som även LC 5 lyfter. 

Linjechefen lyfter ett eget resonemang där denne förklarar att en anledning att 

vilja hålla kvar sina talanger är för att skapa kontinuitet, eftersom leverantörer och 

kunder blir förvirrade när de ständigt möts av nya projektledare. En minskad 

omsättning på talanger som projektledare tror hen gynnar verksamheten på lång 

sikt. Dock är HR 1 tydlig med att cheferna ska göra sitt yttersta för att bidra till 

rörlighet på talangerna och menar att “det är inte okej [att hindra intern rörlighet]”. 

4.5 Alla behöver se målet men resan dit kan variera 

Flera linjechefer beskriver att den årliga avstämningen är ett bra verktyg för att de 

ska reflektera över sina talanger och deras framtid. Men det finns en önskan om 

att kunna utnyttja och se nyttan av arbetet i högre utsträckning. En 

förbättringsmöjlighet som återkommer i flera intervjuer är önskan om tydligare 

uppföljning gällande vad som händer med det material som cheferna tar fram vid 

den årliga avstämningen eftersom flera känner att arbetet inte tillvaratas: 

Det skulle vara bra att veta vad som händer med dom här TMR-processerna, vad 

händer med de här listorna vi [chefer] ger ifrån oss. Vi får inte så mycket feedback 

’vad händer med de, var tar de vägen och vem utvärderar det?’. För nu ser jag det mest 

som ett internt arbete, jag fattar ju att man lyfter det uppåt och sen kommer det en lista 

på namn som ses av chefer högre upp och det är väl bra. (LC 4) 

Vi saknar återmatning på vad som händer sen [efter den årliga avstämningen], ’var tar 

det här vägen?’ som jag sa det är ett svart hål. Vi lyfter ju ändå typ de bästa vi har, 

men ’vad händer med dem då, vad händer sen och vad gör man med det här?’. Det 

skulle ju vara fantastiskt trevligt att få veta. (LC5) 

Vi skulle kunna göra mer, och då menar jag att man kan ta vara på det jobbet som vi 

faktisk gör. Vi lägger ändå krut på att identifiera de här personerna. Vi jobbar med det 

på lokal nivå men sen vet jag inte alls hur andra gör, hur de jobbar med det … Man 

skulle kunna ta tillvara på [talangerna] mycket mer tycker jag och ta med dm i arbete 

som rör organisationen på ett mer övergripande sätt. (LC 6) 
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För att bättre ta tillvara på det arbetet som tas fram och underlätta det dagliga 

arbetet lyfter flera linjechefer en önskan att kunna använda TMR-dokumentet vid 

exempelvis rekrytering. Flera linjechefer önskar dessutom mer stöd och 

inspiration till aktiviteter för att de ska kunna arbeta ännu mer med talangerna 

mellan de årliga avstämningarna. Vidare poängterar flera linjechefer att arbetet 

skulle underlättas genom en mer öppen dialog chefer emellan där de kan utbyta 

erfarenheter. HR-medarbetarna är medvetna om att de skulle kunna ta ett större 

ansvar i arbetet med Talent Management genom att bli bättre på att stödja cheferna 

i deras arbete och agera bollplank för att: 

Lyfta upp [talangerna] så de blir synliga för andra delar av verksamheten men 

framförallt stödja cheferna i hur de ska tänka på utveckling. Det är inte bara kurser och 

de här talangprogrammen utan det är ju mycket annat också. Så där kan man vara 

bollplank tänker jag. (HR 1) 

Jag skulle nog önska att vi [HR] tog ett tydligare ägande i en del av de uppgifterna, att 

vi kanske planerar mer aktiviteter för talangerna, arrangerar mer saker för talangerna. 

Ja vi har ju en talangdag till exempel, man kan ju bjuda in till andra typer av 

föreläsningar, man kan skapa nätverk mellan talanger, man kan säkert komma på mer. 

Jag är helt säker på att man kan göra ganska mycket. (HR 2) 

Ytterligare ett förslag från en av HR-medarbetarna är att organisationen ska 

utforma en gemensam databas där chefer lägger in sina talanger som i sin tur får 

fylla i uppgifter om sig själva. Exempelvis menar hen att det skulle kunna vara 

uppgifter som “ditt CV, vad har du gjort, vad vill du, vad ser du själv som ditt 

nästa steg. Du är talang för det här, men vad vill du liksom, vad är din ambition, 

varför är du med här?”. Detta i syfte att skapa en helhetsbild för att både HR och 

chefer ska kunna ta del av mängden talanger som finns inom organisationen. 

Ytterligare något som respondenten menar kan bidra till ett bättre och mer aktivt 

arbete med talangerna är att minska antalet talanger. Det beskrivs genom 

uttalandet: “Jag tror lite ‘less is more’. Man ska verkligen kräma ut ett koncentrat 

[av talanger] i organisationen. Och dem måste man jobba med så att de känner 

någon form av exklusivitet”.  

Att införa tydligare riktlinjer från organisationen råder det delade meningar om. 

En av HR-medarbetarna tror att det skulle kunna vara positivt om det 

formaliserades lite mer vilka karaktäristiska drag som ska efterfrågas. Men att det 

samtidigt måste finnas ett visst utrymme att bedöma personens potential och 

ambition. Tydligare riktlinjer för identifiering av talanger är dock inte något 

linjechefer önskar. Detta eftersom de menar att det kan leda till en homogenitet 

bland talangerna. Denna risk beskrivs av LC 3 som menar att “vi måste vara olika. 

Vi ska ju inte ha [talanger] som alla har gått i samma fyrkantiga låda, då kommer 

vi ju inte få någon utveckling. Vi måste ju ha folk som är olika, det är jätteviktigt”.  

Vidare menar LC 1 att tydligare krav kan riskera ett starkt processfokus, vilket 

kan leda till att: “Det blir fokus på att kontrollera att man gör rätt sak”. Detta skulle 
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kunna leda till att “det blir färre och färre som gör något och fler och fler som 

kontrollerar vad dom andra gör”. Dessutom vill linjechefen inte ha mer centralt 

styrda processer eftersom det riskerar “att man gör saker för sakens skull, men att 

man missar det högre värdet”. En annan linjechef som är kritisk till alltför centralt 

styrda aktiviteter för talanger menar att: 

Det är väl bra på ett sätt [med mer aktiviteter] men det är ju ändå det man jobbar med 

i vardagen som är den stora grejen. Så det är ju faktiskt dom här uppgifterna, projekten 

som man får göra. Det är det som är det som gör skillnaden tror jag. Det vet jag inte 

om det är så lätt för organisationen som helhet att styra över på så sätt. Jag tror att det 

måste vara lite delegerat till medarbetarnas närmaste chefer att faktiskt tänka på dem 

här sakerna. (LC 4) 

Två linjechefer lyfter att arbetet med talanger behöver prioriteras högre samt att 

det måste avsättas mer tid för arbetet. En av cheferna upplever att arbetet de 

“senaste åren har varit så otroligt lågt prioriterat så då har det ju inte känts som att 

det är viktigt”. För att det ska kännas mer motiverat att bedriva arbetet lyfter 

chefen att arbetets syfte måste tydliggöras. Den andra chefen menar att hen förstår 

varför arbetet med talangerna ska bedrivas men att det skulle vara positivt om det 

var högre på den gemensamma agendan för då tror hen att “man skulle tänka att 

det är viktigare än vad man gör idag”. Enligt LC 6 finns det en skillnad mellan 

hur hen upplever att organisationen vill att talangarbetet ska bedrivas och hur det 

ser faktiskt utförs i praktiken:  

Det är en diff mellan hur vi vill att det ska vara och hur det är. Så är det ju alltid med 

visioner och arbetssätt, men just kring talangarbetet tycker jag att det diffar ganska 

mycket …. Jag tycker att det finns en diff, [det finns] en hög ambition men vi har inte 

kommit dit. (LC 6) 

Vi lyckas inte berätta för oss själva på övergripande nivå vad vi vill och vad vi har för 

mål med arbetet. Det blir mer enskilda aktiviteter, som jag uppfattat det. Det kan dock 

finnas ett stort informationsglapp mellan min verksamhet och huvudnivån. (LC 6) 

Trots att både HR-medarbetare och linjechefer lyfter olika förbättringsområden, 

gällande organisationens arbete med Talent Management, upplever alla att det 

arbete som bedrivs utgör en central och relevant del i deras arbete. LC 1 menar 

att det är motiverande att se när talangerna får nya roller som ledare för “då känner 

man ju ’yes, nu har jag lyckats’. Det är jättekul!”. Vidare beskriver en av HR-

medarbetarna att det finns goda förutsättningar för arbetet med talanger: 

[Talent Management] har en plats i våra processer, det får plats i ledningsgrupperna, 

vi har ju arenan att jobba med Talent Management. Vi har ju mängder av häftiga roller, 

vi har ju en stor arbetsmarknad internt. Så att det finns ju förutsättningar, det är ju bra 

och det tycker jag är jättepositivt. Vi har ju dessutom många som brinner för 

talangarbete. (HR 2) 
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4.6 Resultatsammanfattning  

Respondenternas syn på talang och beskrivning av syftet med Talent Management 

skiljer sig åt till viss del. Enligt vissa handlar strategin om att utse talanger som 

kan ha positioner som utvecklar organisationen och leder den framåt medan andra 

medan andra inte ser syftet med arbetet. Det finns en gemensam syn att ansvaret 

för strategin delas mellan HR, linjechefer och talanger. Alla är dock överens om 

att mycket ansvar ligger på linjechefer och att processen drivs av HR. Arbetet med 

Talent Management beskriver respondenterna har en stark koppling till den årliga 

avstämningen, men trots detta lyfter flera att de inte ser syftet med det 

resurskrävande arbetet. Flera av respondenterna menar dock att det egentliga 

arbetet med talangerna pågår ständigt i det dagliga arbetet. Vidare beskriver vissa 

respondenter, såväl HR-medarbetare som linjechefer, arbetet som fragmenterat 

och att det är upp till varje chef att identifiera och utveckla talangerna. 

Ytterligare en skillnad mellan respondenterna gäller uppfattningen om det finns 

tydliga krav från organisationen för att identifiera talanger. HR-medarbetarna 

anser att det finns ett material, vilket ett par linjechefer bekräftar samtidigt som 

andra inte känner till det. Huruvida medarbetarna delges att de är eller har talang 

skiljer sig åt mellan linjecheferna. Vissa har en öppen dialog och anser att det är 

viktigt, medan andra inte pratar öppet om identifiering. En HR-medarbetare 

menar dock att det är mycket viktigt att talangerna får reda på att de är 

identifierade, men trots detta lyfter ett par linjechefer att de inte vet om de ska 

berätta det för talangerna.  

För att utveckla talangerna lyfter både HR-medarbetare och linjechefer vikten av 

intern rörlighet. Trots att alla är överens om betydelsen av att flytta på talangerna 

menar linjecheferna att detta är svårt att få till i praktiken. Dels kan det vara svårt 

att hitta en plats till talangen utanför sin egen avdelning, dels kan det vara svårt 

att täcka upp det tomrum som talangen lämnar efter sig. Flera linjechefer uttrycker 

att de är i behov av mer inspiration och stöd i arbetet med att utveckla talangerna. 

Det finns dock skilda meningar gällande huruvida arbetet ska vara centralt styrt 

med tydliga riktlinjer. De som är emot detta menar att det kan leda till en 

homogenitet bland talangerna och ett starkt processfokus, vilket kan göra att det 

högre värdet av talangarbetet försvinner. Dessutom menar linjecheferna att det 

dagliga arbetet med talanger behöver få ta en större plats och prioriteras högre, 

istället för att fokus enbart ska ligga på den årliga avstämningen.  

I följande kapitel kommer respondenternas syn på talang och Talent Management 

att analyseras och diskuteras i relation till den teoretiska referensramen. Detta för 

att kunna skapa en djupare förståelse för synen på talang och Talent Management 

samt för potentiella orsaker till att strategin inte upplevs fungera i praktiken. 
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras och analyseras resultatet i studien med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Inledningsvis diskuteras hur respondenternas syn på 

begreppet talang kan konceptualiseras. Därefter analyseras respondenternas syn 

på Talent Management, deras olika sätt att arbeta med talanger samt hur de 

upplever att arbetet fungerar och hur det kan utvecklas. Utöver detta analyseras 

om och i så fall hur arbetet med Talent Management påverkas av synen på talang. 

Avslutningsvis analyseras och jämförs det faktiska arbetet med strategin på en 

operativ nivå i förhållande till en organisationsövergripande nivå. 

5.1 Respondenternas olika syn på talang 

I kommande avsnitt analyseras och konceptualiseras respondenternas syn på 

talang. Detta görs med utgångspunkt i Dries (2013) kontinuumbaserade 

perspektiv baserat på respondenternas beskrivning av talang. Avsnittet avslutas 

med en kortfattad sammanställning av framkomna konceptualiseringar. 

5.1.1 Vad eller vem är talang? 

För att förstå vad eller vem som är eller har talang menar Dries (2013) att det är 

relevant att konceptualisera huruvida talang ses som en individ eller en 

uppsättning egenskaper, eller en kombination av båda dessa. Det finns linjechefer 

i denna studie som framställer talang som någonting som personer är. Dessa 

beskriver talanger som “duktiga personer” och att talang är kopplat till den 

potential individen visar och inte dennes egenskaper. Vidare beskrivs talang “vara 

kopplat till en person” samt att det handlar om “hela paketet” inte endast vissa 

delar. Utifrån ovanstående beskrivningar kan dessa linjechefer anses ha ett 

subjektivt perspektiv på talang utifrån Dries (2013).  

Vidare finns det respondenter som ser på talang på motsatt sätt, det vill säga att 

talang är vissa egenskaper eller kunskaper som en individ har (Dries, 2013). De 

respondenter som beskriver talang på detta sätt lyfter fram att de personer som har 

talang besitter vissa förmågor och att det är dessa som gör att individen 

identifieras som en talang. En egenskap som lyfts fram som avgörande är 

förmågan att se både del och helhet i sitt arbete. Baserat på ovanstående anses 

dessa respondenter ha vad Dries (2013) beskriver som ett objektivt perspektiv på 

talang. Enligt författaren kan det dock vara svårt att skilja mellan ett subjektivt 

och objektivt perspektiv, vilket gör att talang kan ses som en kombination av både 

individ och egenskaper. Detta beskrivs av ett par respondenter som menar att det 

är svårt att dra en gräns och att det på något sätt är en kombination av både 

egenskaper och individen i helhet.  

Utifrån ovanstående går det att konstatera att vad eller vem som är eller har talang 

beskrivs utifrån alla de tre sätt som presenteras i studien av Dries (2013). Detta 

innebär att det finns olika syn på vad eller vem som enligt HR-medarbetare och 



 

 49 

linjechefer ska identifieras som talang i organisationen. De olika respondenternas 

sätt att se på talang finns representerade på hela kontinuumet, från helt subjektivt 

till helt objektivt perspektiv samt däremellan. Detta visar att synen på talang kan 

grundas på olika perspektiv inom en och samma organisation.  

5.1.2 I vilken utsträckning förekommer talang? 

Till skillnad mot föregående perspektiv är alla respondenter överens om att talang 

är något som endast en viss grupp individer är eller har. Det kan enligt Dries 

(2013) likställas vid ett exklusivt perspektiv på talang. Detta perspektiv är således 

gemensamt för alla oavsett om de har ett subjektivt och/eller objektivt perspektiv 

på talang. Flera respondenter beskriver dock att alla medarbetare är eller har 

talang för någonting men att endast en del individer kan bli just bra ledare. Detta 

skulle kunna förklaras av att organisationens arbete med Talent Management är 

inriktat på ledarskap. Om strategin inte skulle vara inriktat på ledare kan det vara 

möjligt att respondenterna istället ser talang utifrån ett mer inklusivt perspektiv. 

Det faktum att alla respondenter har ett exklusivt perspektiv på talang innebär att 

alla är överens om att endast en del av organisationens medarbetare omfattas av 

arbetet med Talent Management.  

5.1.3 Kan talang odlas fram? 

Huruvida talang är medfödd eller utvecklingsbar beskrivs i denna studie på olika 

sätt. Vissa respondenter menar att talang är utvecklingsbar och resterande tror att 

talang är en kombination av både medfödd och utvecklingsbar. Det innebär 

således att även om några menar att talang till viss del är medfödd är alla 

respondenter överens om att talang kan utvecklas över tid. Dessutom stärks detta 

genom att alla beskriver att de letar efter en utvecklingspotential, vilket inte hade 

varit fallet om de ansåg att talang endast var medfödd (Dries, 2013). Det leder till 

att respondenterna oavsett subjektivt eller objektivt perspektiv ser talang som helt 

eller delvis möjligt att utveckla hos en viss exklusiv grupp av individer.  

5.1.4 Hur identifieras talang? 

När det kommer till respondenternas beskrivningar av vad de söker efter vid 

identifiering av talang är alla slående överens om att det krävs både prestation och 

motivation. Trots att alla lyfter vikten av kombinationen av båda delar menar flera 

av respondenterna att prestation är en grundförutsättning för att de överhuvudtaget 

ska tänka tanken att individen är eller har talang. Det är denna kombination av 

mjuka och hårda värden som gör att respondenterna beskriver att de kan skilja 

mellan talanger och icke-talanger. Detta kan enligt Dries (2013) beskrivas som en 

kombination av ett input och output perspektiv på talang.  

Även om det finns en gemensam bild över att det krävs en kombination av dessa 

perspektiv lyfter respondenterna att de letar efter olika prestations- och 

motivationsfaktorer vid identifiering av talang. Men vilken av faktorerna som 

väger tyngst varierar mellan respondenterna. Således kan det innebära att talanger 

identifieras utifrån olika grunder beroende på chef. Detta kan i sin tur leda till att 
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talangerna i den exklusiva gruppen varierar beroende på vilka chefer som 

identifierat talangerna, oavsett om cheferna ser talang utifrån ett subjektivt eller 

objektivt perspektiv. 

5.1.5 I vilken utsträckning är talang kontextberoende? 

Ett par linjechefer anser att talang är helt fristående från omgivningen, vilket 

innebär att deras syn på talang kan beskrivas som överförbar (Dries, 2013; Nilsson 

& Ellström, 2012; Thunnissen et al., 2013). Andra linjechefer beskriver att talang 

är starkt beroende av sin omgivning. Detta menar Dries (2013), Nilsson och 

Ellström (2012) samt Thunnissen et al. (2013) innebär ett kontextbundet 

perspektiv där talangen är kopplad till ett specifikt sammanhang. Resterande 

respondenter anser att talang är överförbar under förutsättning att den nya 

omgivningen är gynnsam. Med detta menar respondenterna att talang påverkas av 

exempelvis ledarskap, kollegor, miljö samt arbetsuppgifter. De påpekar att det 

finns en risk att talangen kvävs om denne inte får rätt förutsättningar. Dock 

innebär detta synsätt enligt Dries (2013) att talangen inte är överförbar eftersom 

den beskrivs vara beroende av interaktioner med omgivningen. Med anledning av 

detta anses dessa respondenters syn på talang vara kontextbunden i denna studie.  

Utifrån ovanstående analys kan det konstateras att respondenternas exklusiva syn 

på talang framförallt är kontextbunden, oavsett ett subjektivt och/eller objektivt 

perspektiv. I de fall där talang anses vara överförbar finns däremot en koppling 

till ett subjektivt perspektiv. Vidare kan det konstateras att både kontextbunden 

och överförbar syn på talang kan kombineras med en syn på talang som 

utvecklingsbar och till viss del medfödd.  

5.1.6 Samma organisation men olika konceptualisering av talang 

Utifrån Dries (2013) ramverk för konceptualisering av begreppet talang kan det 

konstateras att synen på talang skiljer sig åt i denna studie. Vissa perspektiv såsom 

att talang är exklusivt delas mellan respondenterna samtidigt som det finns skilda 

meningar gällande huruvida talang är en individ eller egenskaper en individ har. 

Men trots detta återkommer det inom respondentgruppen fyra olika övergripande 

sätt att konceptualisera talang, vilka presenteras nedan i tabell 3.  

Det går inte att konstatera en tydlig skillnad mellan HR-medarbetarnas och 

linjechefernas syn på talang. Det som dock är gemensamt för HR-medarbetarna 

är att de har en syn på talang som tenderar att vara objektiv. Något som är specifikt 

för linjecheferna är att ett par anser att talang är överförbar mellan olika kontexter, 

vilket skiljer sig från HR-medarbetarnas syn på talang som kontextbunden. Inom 

de olika konceptualiseringarna är det dock viktigt att ha i åtanke att 

respondenternas sätt att se på talang till viss del kan skilja sig åt. Detta eftersom 

synen kan vara mer eller mindre extrem inom ett och samma perspektiv. Likaså 

kan det också finnas eventuella skillnader med anledning av att respondenterna 

inom vissa perspektiv kombinerar de båda extremerna.  
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Tabell 3 

Konceptualisering av respondenternas syn på talang 

Respondenter 

Vad 

eller 

vem är 

talang? 

I vilken 

utsträckning 

förekommer 

talang? 

Kan talang 

odlas fram? 

Hur 

identifieras 

talang? 

I vilken 

utsträckning 

är talang 

kontext-

beroende? 

HR 1 

LC 2, 6 
Objektiv Exklusiv Utvecklingsbar 

Input/ 

Output 

Kontext-

bunden 

HR 2, 

LC 1 

Objektiv/ 

Subjektiv 
Exklusiv 

Medfödd/ 

Utvecklingsbar 

Input/ 

Output 

Kontext-

bunden 

LC 3, 4  Subjektiv Exklusiv 
Medfödd/ 

Utvecklingsbar 

Input/ 

Output 
Överförbar 

LC 5, 7 Subjektiv Exklusiv 
Medfödd/ 

Utvecklingsbar 

Input/ 

Output 

Kontext-

bunden 

 

5.2 Arbetet med Talent Management i praktiken 

I detta avsnitt analyseras respondenternas erfarenheter och upplevelser av Talent 

Management samt hur arbetet bedrivs i relation till respondenternas syn på talang 

och tidigare forskning. Inledningsvis diskuteras ansvarsfördelning och syftet med 

Talent Management. Därefter förs en diskussion gällande betydelsen av 

kommunikation och dess inverkan på det psykologiska kontraktet. Avslutningsvis 

analyseras arbetet med strategin och hur talanger kan utvecklas genom 

exempelvis intern rörlighet. 

5.2.1 Strategin med delat ansvar  

Alla respondenterna, oavsett syn på talang, lyfter att ansvaret för Talent 

Management vilar på både HR och linjechefer, vilket Dries et al. (2012) och 

Farley (2005) menar är en förutsättning för ett effektivt arbete. Författarna lyfter 

att HR ska vara drivande och skapa en process som chefer ska genomföra eftersom 

de menar att det är dessa som ser medarbetarnas prestationer. Detta är något som 

även lyfts av respondenterna i denna studie, vilka menar att det är chefen som 

borde identifiera talangerna. Vissa påpekar att det kräver att chefen har möjlighet 

att se medarbetaren i det dagliga arbetet. Detta lyfts dock som en svårighet baserat 

på att den undersökta organisationen i relativt hög grad arbetar projektbaserat, 

vilket innebär att medarbetarna inte alltid arbetar på sin ordinarie avdelning.  

Utifrån ovanstående framgår det att ansvaret för arbetet med strategin på operativ 

nivå sker på ett liknande sätt som Dries et al. (2012) och Farley (2005) lyfter fram. 

I denna studie bekräftas betydelsen av ett delat ansvar mellan HR och chefer men 

det framkommer att de finns ett behov i den undersökta organisationen att HR:s 
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ansvarstagande behöver ske i större utsträckning. I detta fall skulle behovet kunna 

förklaras av att det läggs för mycket ansvar på de enskilda cheferna.  

Vid gäller identifiering av talanger lyfter respondenterna fram talang som både 

individer och egenskaper samt kombination av dessa. Detta skiljer sig dock från 

tidigare forskning där ett subjektivt perspektiv på talang dominerar, oavsett om 

det beskrivs som exklusivt eller inklusivt (Bolander et al., 2017; Dries et al., 2012; 

Lewis och Heckman, 2006; Pfeffer, 2001; Wikström & Martin, 2013; Yarnall, 

2008). Huruvida det finns och kommuniceras ut riktlinjer från organisationen om 

vilka talanger, såväl individer och/eller egenskaper, som linjecheferna ska 

identifiera råder det skilda meningar om i den studerade organisationen. Vissa 

menar att de inte känner till om det finns riktlinjer medan andra känner till att det 

finns, men att dessa inte används. Detta resultat visar på att organisationens 

utgivna riktlinjer inte används i någon större utsträckning.  

Trots olika uppfattning gällande riktlinjerna identifierar dock alla respondenter 

talanger utifrån liknande grunder, såväl mjuka som hårda värden. Denna studies 

resultat visar således att en kombination av input och output perspektiv på talang, 

likt tidigare forskning av Dries et al. (2012) och  Farley (2005), förekommer i 

praktiken. I denna studie finns det därmed inte något som visar att 

respondenternas syn på talang som kombination av input och output påverkas av 

riktlinjerna från organisationen. Något som däremot skulle kunna påverka den 

relativt gemensamma synen är organisationens val av att Talent Management ska 

fokusera på framtida ledare. Detta eftersom flera respondenter beskriver sin syn 

på talang i förhållande till ledarskap och vad en framtida ledare är. Detta kan i sin 

tur tydligt kopplas till syftet med strategin i den studerade organisationen.  

Några av respondenterna lyfter att organisationen skulle kunna tillhandahålla 

vissa riktlinjer för vad eller vem som ska identifieras som talang. Det poängteras 

dock att alltför tydliga krav kan generera en homogen talanggrupp, vilket 

respondenterna tror kan hämma organisationens utveckling i framtiden. Detta 

eftersom det finns en risk att organisationens framtida ledare i så fall blir alltför 

lika varandra och inte utmanar varandras tankesätt. Med anledning av detta kan 

det ses som en fördel att linjecheferna konceptualiserar talang på olika sätt 

eftersom det kan innebära att de identifierar olika typer av talanger. Detta 

resonemang beskrivs inte i forskning relaterad till Talent Management, men 

forskning rörande nackdelar med homogena arbetsgrupper återfinns inom andra 

fält. Respondenternas resonemang tyder på att det kan vara relevant att koppla 

sådan forskning till framtida studier gällande Talent Management. Utifrån 

ovanstående kan denna studie inte uttala sig om hur tydliga kriterier vid 

identifiering av talang kan påverka talanggruppens sammansättning. 

När det kommer till ansvaret för utveckling av talanger lyfts friheten i arbetet som 

både en fördel och nackdel. Enligt respondenterna är det fördelaktigt att det är upp 

till varje chef att tillsammans med talangerna bestämma hur de ska utvecklas. 
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Detta kan dock leda till att utvecklingen av talanger ser olika ut, vilket kan skapa 

ett fragmenterat utvecklingsarbete i organisationen. Flera linjechefer lyfter 

dessutom att de ibland saknar stöd och inspiration för att kunna utveckla 

talangerna. Denna problematik diskuteras av en HR-medarbetare som uttrycker 

att HR-avdelningen skulle kunna bistå med mer gemensamma aktiviteter för att 

utveckla talangerna, genom exempelvis nätverk, föreläsningar och temadagar. 

Detta tyder återigen på att det finns en upplevelse av att HR inte tar tillräckligt 

stort ansvar för processen att utveckla talanger, vilket Dries et al. (2012), Farley 

(2005) samt Nilsson och Ellström (2012) menar kan minska effektiviteten i 

arbetet med Talent Management.  

Utöver att HR ska agera stöttande gällande aktiviteter för utveckling av talanger 

menar Nilsson och Ellström (2012) att HR även ska stödja i upprättandet av 

specifika mål för de enskilda talangerna. Detta eftersom HR ska utgöra en 

strategisk funktion i syfte att se till att individuella och organisatoriska mål strävar 

åt samma håll (ibid.). Eftersom det är upp till varje chef och talang att sätta upp 

de individuella målen kan det finnas en risk att dessa inte möter organisationens 

mål. För att chefers arbete med strategin ska underlättas menar Dries et al. (2012), 

Farley (2005) samt Nilsson och Ellström (2012) att HR behöver arbeta för att vara 

en central funktion som utvecklar processen och gemensamma aktiviteter 

samt tillhandahåller stöd i arbetet. 

5.2.2 Samma syn på syftet trots olika syn på talang 

Den studerade organisationen beskriver att syftet med Talent Management är att 

kvalitetssäkra ett gott ledarskap samt uppfylla sin affärsplan genom att 

kontinuerligt utveckla befintliga chefer och ledare samt identifiera nya talanger 

för framtida ledarpositioner. Enligt Yarnall (2008) finns det flera fördelar med att 

utse talanger internt för framtida ledarpositioner, exempelvis är det lättare att 

säkerställa att dessa delar organisationens normer och värderingar. Vidare är det 

dessutom mer lönsamt för organisationen eftersom det kan bli kostsamt att 

rekrytera till dessa positioner externt (ibid.).  

Organisationens syn speglas till viss del i respondenternas beskrivning av det 

övergripande syftet med Talent Management. Detta eftersom majoriteten menar 

att syftet är att identifiera talanger som i framtiden ska kunna leda och utveckla 

organisationen framåt. Dock finns det linjechefer som upplever att de inte kan se 

syftet med Talent Management, vilket gör att det finns anledning att anta att det 

övergripande syftet inte genomsyrar hela affärsområdet. Det faktum att det saknas 

en gemensam intention att arbeta med strategin kan vara en anledning att arbetet 

i det undersökta affärsområdet ser olika ut (Thunnissen, 2016).  

Bristen på gemensam intention för arbetet skulle även kunna leda till att det saknas 

en gemensam förståelse och upplevelse av Talent Management (Thunnissen, 

2016). De upplevda svårigheterna som nämns i praktiken (PwC, 2014; Talent 

Management Barometern, 2016) skulle till viss del kunna förklaras av denna 
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studies resultat som visar på att arbetet kan upplevas som fragmenterat om 

strategin inte genomsyrar alla berörda nivåer. För att inte riskera att strategin blir 

ineffektivt är det enligt Gelens et al. (2014) viktigt att den anpassas i förhållande 

till organisationens strategier, kultur och övriga HR-aktiviteter. Med anledning av 

detta är det således viktigt att Talent Management anpassas utifrån de 

organisatoriska- och kontextuella faktorer som råder (Bolander et al., 2017; 

Gelens et al., 2014; Thunnissen, 2016).  

Utifrån resultatet är det svårt att se att en viss syn på talang påverkar upplevelsen 

och uppfattningen av syftet med Talent Management i den studerade 

organisationen. Detta eftersom respondenternas syn på talang skiljer sig åt men 

majoriteten av dem beskriver syftet med strategin på liknande sätt. Deras 

uppfattning av syftet verkar influeras av beskrivningen av Talent Management på 

en organisationsövergripande nivå, snarare än den individuella synen på talang. 

Det talar för vikten av att förmedla syftet med strategin från en organisations-

övergripande nivå på ett sådant sätt att det når hela den operativa nivån. På så sätt 

skulle strategin kunna genomsyra alla nivåer inom affärsområdet, vilket är 

betydelsefullt för att strategin ska kunna användas på ett effektivt sätt (Bolander 

et al., 2017; Gelens et al., 2014; Larsson et al., 2007; Thunnissen, 2016).  

Flera respondenter beskriver att syftet med den årliga avstämningen är otydligt. 

Mycket av arbetet med Talent Management är fokuserat på denna men trots detta 

upplever flera linjechefer att de inte vet vart deras inrapportering av talanger tar 

vägen och om det arbetet som läggs ner görs förgäves. Flera respondenter menar 

att de skulle bli mer motiverade om de förstod syftet och såg resultatet av det 

arbete som de lägger ner. Dessutom menar en av HR-medarbetarna att listan som 

de får in vid den årliga avstämningen är svårarbetad. Det eftersom mängden 

information är begränsad, vilket försvårar att erhålla en helhetsbild över läget. 

Detta visar att organisationens intention med TMR, att få en ögonblicksbild av 

läget, inte ger det utfall som önskas.  

Utifrån ovanstående går det av respondenterna att tolka att mycket av arbetet med 

Talent Management uppmärksammas vid avstämningen och inte på daglig basis. 

Detta kan tyda på att organisationen inte har lyckats förmedla syftet med arbetet 

utöver den årliga avstämningen, vilket i sin tur kan förklara att arbetet upplevs 

ineffektivt på operativ nivå (Bolander et al., 2017; Gelens et al., 2014; Larsson et 

al., 2007; Thunnissen, 2016). Utifrån detta kan det konstateras att det kan uppstå 

svårigheter i arbetet med Talent Management när en organisations intention inte 

speglar de handlingar som sker på en operativ nivå, vilket i sin tur kan förklaras 

av att organisationen inte lyckas förmedla intentionen på ett tydligt sätt. 

5.2.3 Betydelsen av en öppen kommunikation 

Kommunikationen med talangerna beskrivs av respondenterna ske mer eller 

mindre öppet utan att påverka relationen mellan parterna. Det finns dock alltid ett 

underförstått psykologiskt kontrakt mellan medarbetare och arbetsgivare, vilket 
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påverkas när en talang utses både direkt och indirekt (Barkhuizen & Schutte, 

2015; Dries et al., 2012; King, 2016; Yarnall, 2008). Att linjecheferna inte 

kommunicerar identifieringen av talanger på ett tydligt sätt skulle kunna bero på 

en rädsla att inte kunna uppfylla de förväntningar som skapas hos talangerna 

(King, 2016; Yarnall, 2008). Dock menar forskning att fördelarna med en öppen 

kommunikation väger upp denna risk eftersom båda parter vet vad som förväntas, 

vilket kan bidra till ett ökat engagemang samt att arbetssituationen upplevs mer 

rättvis och trygg (Barkhuizen & Schutte, 2015; Dries et al., 2012; King, 2016; 

Yarnall, 2008). Enligt en av HR-medarbetarna är det mycket viktigt att talangerna 

vet om att de är talanger. Detta bekräftas av Gelens et al. (2014) och Yarnall 

(2008) som menar att motivationen och arbetsprestationen hos både talanger och 

icke-talanger blir högre vid en öppen identifiering baserade på tydliga kriterier.  

Linjechefernas varierade sätt att kommunicera och informera individer att de är 

identifierade som talanger kan enligt King (2016) leda till att det skapas olika 

förväntningar hos talangerna angående vad arbetet med Talent Management ska 

resultera i. Detta skulle kunna vara ytterligare en bidragande faktor till att arbetet 

med strategin i den studerade organisationen blir fragmenterat och att det av vissa 

därför upplevs finnas en skillnad mellan intention och utförande. Enligt Boxall 

och Purcell (2016) finns det en risk med en otydlig kommunikation eftersom det 

kan leda till missuppfattningar om vilka förväntningar som finns. Det talar för att 

kommunikationen ska vara ömsesidig, vilket Barkhuizen och Schutte (2015) samt 

Yarnall (2008) menar leder till en positiv inverkan på det psykologiska kontraktet 

som i sin tur kan leda till att personalomsättningen minskar.  

Respondenterna i den studerade organisationen konceptualiserar talang utifrån en 

exklusiv syn, där det endast är ett fåtal individer som är eller har talang. Pfeffer 

(2001) beskriver att det finns en risk med att de som inte identifieras indirekt 

framställs som mindre värdefulla, vilket benämns som omvänd självuppfyllande 

profetia. Detta kan leda till att dessa medarbetares prestationer kan försämras 

eftersom de upplever att de inte har lika höga förväntningar på sig som talangerna 

har (ibid.). Genom en exklusiv syn på talang kan det även skapas en konkurrens 

mellan medarbetarna, vilket kan försvåra samarbetsförmåga och spridning av 

kunskap (Pfeffer, 2001; Yarnall, 2008). För att undvika detta menar Yarnall 

(2008) att det är mycket viktigt med en tydlig kommunikation angående vilka det 

är som är utvalda. Om det inte motiveras på ett tydligt sätt finns det en risk att 

icke-talanger blir omotiverade och upplever en känsla av orättvisa (ibid.). 

Vissa av linjecheferna menar att en uttalad identifiering och premiering kan 

upplevas obekväm i förhållande till rådande normer och värderingar. Vidare lyfter 

respondenter även att det kan uppstå en känsla av utanförskap bland de 

medarbetare som inte utses som talanger. Detta menar Gelens et al. (2014) kan 

undvikas om arbetet med Talent Management bedrivs transparent och öppet 

eftersom det kan minska risken för feltolkningar och ryktesspridning gällande 
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vilka som utses. Vidare är det även fördelaktigt att involvera medarbetarna vid 

utveckling och utformning av strategin för att medarbetarna i organisationen ska 

uppleva arbetet som rättvist (Dries et al., 2012; Gelens et al., 2014). Detta 

eftersom identifieringen i så fall baseras på tydliga kriterier och inte på chefens 

magkänsla (Dries et al., 2012). Enligt Leventhal (1980, i Gelens et al., 2014) är 

det av stor vikt att urvalet sker på ett välgrundat och konsekvent sätt baserat på 

kriterier som inte påverkas av chefers egna intresse. Eftersom respondenterna i 

denna studie inte utgår ifrån gemensamma riktlinjer vid identifiering av talanger, 

utan snarare på en subjektiv bedömning, finns det följaktligen en risk att 

upplevelsen av utanförskap bland icke-talanger faktiskt förekommer i praktiken.  

Ett alternativ för att undvika orättvisa eller utanförskap är att alla medarbetare 

omfattas i arbetet med Talent Management, vilket Dries (2013) beskriver som en 

inklusiv syn på talang. Detta eftersom det minskar risken att organisationen går 

miste om viktig kompetens hos de medarbetare som inte identifieras (Wikström 

& Martin, 2013). Däremot kan det vara svårt att motivera den mängd resurser som 

behövs vid en inklusiv syn för att kunna utveckla alla medarbetare till talanger 

(Yarnall, 2008). Dessutom kan det ifrågasättas huruvida alla medarbetare ska 

utses som talanger, eftersom Talent Management i så fall kan likställas med 

övriga HR-aktiviteter (Iles et al., 2010; Lewis & Heckman, 2006). Fördelen med 

en exklusiv syn på talang framställs i forskningen således överväga fördelarna 

med den inklusiva synen.  

Genom denna studie går det att konstatera att en exklusiv syn på talang vid arbete 

med Talent Management kan vara fördelaktig. Vidare blir det tydligt att 

kommunikationen gällande identifiering kan ha stor betydelse. Även om denna 

studie visar att relationen mellan linjechef och talang inte påverkas menar tidigare 

forskning att det psykologiska kontraktet kan ha en stor betydelse för relationen 

mellan dessa. Forskning menar att en objektiv bedömning i kombination med en 

öppen kommunikation gällande urvalskriterierna är fördelaktigt, eftersom det kan 

undvika en känsla av utanförskap och orättvisa bland icke-talanger. I denna studie 

framkommer dock att en tydlig och öppen kommunikation inte är självklar 

eftersom det upplevs osvenskt att uttalat premiera vissa utvalda individer. Å ena 

sidan visar forskning att en öppen kommunikation är avgörande, men å andra 

sidan menar forskning att strategin ska anpassas efter rådande normer och 

värderingar. Detta har i denna studie visat sig problematiskt eftersom utnämning 

av talanger strider mot rådande normer och värderingar i organisationen, vilket 

således kan vara ett hinder för arbetet med Talent Management.  

5.2.4 Utvecklingsaktiviteten som kräver balans för att nå hela vägen  

Enligt Dries et al. (2012) samt Nilsson och Ellström (2012) är det viktigt att 

avsätta tid och resurser för att utveckling av talanger ska vara möjlig. Författarna 

menar att det behövs ett strukturerat tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar 

för utveckling och lärande. Det har dock visat sig i denna studie att arbetet med 
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Talent Management är svårt att prioritera, vilket skulle kunna leda till att 

förutsättningarna för att bedriva arbetet försämras. Detta skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att arbetet med strategin i praktiken kan upplevas svårt. Det 

arbete med Talent Management som prioriteras i den undersökta organisationen 

fokuserar på olika typer av utvecklingsaktiviteter, vilket kan förklaras av att alla 

respondenter beskriver talang som möjlig att utveckla. Detta sätt att se på talang 

på operativ nivå stärker rådande forskning som menar att talang är utvecklingsbar 

(Dries et al., 2012; Nilsson & Ellström, 2012; Stahl et al., 2012; Yarnall, 2008).  

Resultatet i denna studie visar dock att utvecklingen av talanger ser väldigt olika 

ut i organisationen, vilket kan förklaras av att det är upp till varje talang och 

dennes chef att bestämma vilka utvecklingsaktiviteter som ska genomföras. 

Ytterligare en orsak som kan bidra till att utvecklingen av talanger ser olika ut kan 

förklaras av att det framkommer att cheferna har lite resurser vad gäller tid och 

förmåga att utföra arbetet. Detta kan vidare leda till att utvecklingsarbetet inom 

organisationen blir fragmenterat. Ett alltför styrt utvecklingsarbete kan dock 

hindra den individuella utvecklingen enligt Dries et al. (2012) som menar att 

organisationer inte ska upprätta specifika program för talanger då det kan hindra 

lärande. Istället menar författarna att fokus ska ligga på individuell utveckling 

som är anpassad till varje specifik talang. Resonemanget stärks av respondenterna 

i denna studie, vilka lyfter en oro för att Talent Management riskerar att missa det 

högre värdet om strategin är alltför centralt styrd.  

Respondenterna är eniga om att talangernas utveckling främst sker när de får testa 

att ta ett större ansvar och prova nya arbetsuppgifter genom intern rörlighet. Detta 

resonemang stärks av Dries et al. (2012) som förespråkar olika typer av HR-

aktiviteter i syfte att utveckla talangerna. Författarna belyser vikten av en varierad 

karriär för att öka talangens inlärningsförmåga, vilket i sin tur möjliggör för 

dennes utveckling. Exempelvis menar en av respondenterna att intern rörlighet 

möjliggör för utveckling som ledare eftersom det kan vara utmanande att leda 

tidigare kollegor. Men trots detta beskriver respondenterna att de upplever att 

arbetet är svårt att bedriva i det vardagliga arbetet. Dessa resonemang återfinns i 

en studie av Stahl et al. (2012) som menar att arbetsrotation som 

utvecklingsaktivitet är fördelaktigt men att det är svårt att få till i praktiken.  

Respondenterna beskriver att arbetet med intern rörlighet försvåras av flera 

faktorer. En av dessa svårighet är att hitta nya roller eller utmaningar för 

talangerna, vilket gör att möjligheten till intern rörlighet minskar. Ytterligare en 

svårighet är att täcka upp den position som talangen lämnar, vilket leder till att 

avdelningens resultat kan påverkas negativt. Dessutom innebär detta att 

linjechefen måste avsätta resurser för att rekrytera in någon på denna position, 

vilket ytterligare har en negativ påverkan på resultatet. Dessa svårigheter skulle 

delvis kunna förklaras vid det resonemang som förs av Stahl et al. (2012), där 
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hinder för arbetsrotation beror på bristande helhetssyn och ett alltför starkt fokus 

på den egna verksamhetens resultat.  

En förutsättning för att den interna rörligheten ska vara möjlig att bedriva är att 

chefer har insikt i vilka talanger som finns tillgängliga samt var i organisationen 

det finns möjlighet för dessa att utvecklas (Farley, 2005; Yarnall, 2008). Det 

faktum att linjecheferna i den studerade organisationen beskriver att de inte vet 

vilka talanger som är identifierade skulle kunna bidra till att förklara varför de 

upplever svårigheter i arbetet med intern rörlighet. Detta talar för att en öppenhet 

mellan chefer på en operativ nivå gällande vilka som är talanger kan ge bättre 

förutsättningar i arbetet med intern rörlighet och därmed utveckling av talanger 

(Farley, 2005; Yarnall, 2008).  

Ytterligare en svårighet med intern rörlighet som nämns av en av respondenterna 

är att relationen mellan organisationen och externa parter kan påverkas genom en 

intern rörlighet på exempelvis projektledare. Detta eftersom kunder och 

leverantörer kan bli förvirrade om de ofta behöver möta nya projektledare som 

ska sätta sig in i affären. Denna typ av problematik diskuteras dock inte vad 

författarparet kunnat se i tidigare forskning. Detta visar dock att organisationer 

behöver överväga huruvida det är möjligt att tillämpa intern rörlighet på alla 

positioner inom organisationen. 

I tidigare forskning anses talang utvecklingsbar och överförbar (Dries et al., 2012; 

Stahl et al., 2012), vilket liknar det sätt som den studerade organisationen 

beskriver. Detta synsätt förekommer på operativ nivå men det dominerande 

synsättet bland respondenterna är att talang anses utvecklingsbar men beroende 

av sin omgivning och därmed inte möjlig att överföra till en annan kontext. Det 

resultat som framkommer i denna studie kan till viss del förklaras av studien av 

Bolander et al. (2017) som menar att en utvecklingsbar syn på talang kombineras 

med att talang är kontextbunden. Olika syn på huruvida talang är överförbar eller 

inte skulle kunna förklara svårigheten som vissa respondenter upplever i arbetet 

med intern rörlighet. Detta eftersom en chef som anser att talang är 

kontextberoende troligtvis inte ser hur intern rörlighet skulle kunna gynna 

utvecklingen av talangen. 

Utifrån ovanstående analys kan det konstateras att synen på talang till viss del kan 

förklara hur arbetet med Talent Management bedrivs och varför vissa svårigheter 

upplevs i arbetet med intern rörlighet. I kommande avsnitt analyseras och jämförs 

det faktiska arbetet med strategin på en operativ nivå i förhållande till de 

organisationsövergripande angreppssätt som presenteras av Bolander et al. 

(2017). Detta i syfte att undersöka om olika syn på talang och Talent Management 

kan bidra till att förstå svårigheterna som uppleves i arbetet med strategin. 
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5.3 Talent Management på olika nivåer i organisationen 

Enligt studien av Bolander et al. (2017) framträder fyra angreppssätt på Talent 

Management, vilka baseras på fyra olika sätt att på en organisationsövergripande 

nivå se på talang (se tabell 1 i avsnitt 2.2). Vid jämförelse av dessa angreppssätt 

och de konceptualiseringar som presenterades i avsnitt 5.1 (se tabell 3) går det att 

konstatera att synen på talang på operativ nivå inte överensstämmer med de olika 

sätt att se på talang som Bolander et al. (2017) presenterar.  

En av de stora skillnaderna som försvårar denna jämförelse är att Bolander et al. 

(2017) oavsett angreppssätt beskriver talang utifrån ett subjektivt perspektiv, 

vilket inte alla respondenter i denna studie gör. Bolander et al. (2017) beskriver 

vidare att talang kan vara både inklusiv och exklusiv beroende på angreppssätt 

medan respondenterna i denna studie menar att talang endast ses utifrån ett 

exklusivt perspektiv. Ytterligare en faktor som blir svår att jämföra är huruvida 

talang identifieras baserat på input eller output perspektiv. Detta eftersom 

Bolander et al. (2017) gör skillnad på dessa mellan olika angreppssätt samtidigt 

som alla respondenter i denna studie menar att talang identifieras genom en 

kombination av perspektiven. Med anledning av detta kommer analysen 

fortsättningsvis fokusera på hur respondenterna beskriver sitt arbete med Talent 

Management i relation till hur strategin anses bedrivas utifrån de olika 

angreppssätten av Bolander et al. (2017).  

Respondenternas beskrivning av arbetet har vissa gemensamma drag med alla de 

angreppssätt som beskrivs av Bolander et al. (2017), vilka är Humanistisk, 

Entreprenöriell, Elitisk och Konkurrensinriktad Talent Management. Det som är 

gemensamt för respondenterna och det humanistiska angreppssättet är att 

identifiering sker på breda kriterier. Ytterligare något som är gemensamt är att det 

huvudsakliga arbetet fokuserar på utveckling, vilket sker både på daglig basis och 

genom specifika utbildningar. Inom det konkurrensinriktade angreppssättet finns 

det istället få likheter och det enda som kan ses som gemensamt är att syftet med 

strategin är att ta fram framtida chefer och ledare.  

Det finns även likheter mellan respondenternas arbete och det entreprenöriella 

angreppssättet. Detta eftersom utvecklingen av talangen och dess karriär styrs av 

ett individuellt driv i kombination med att det finns möjligheter för talangen att 

anta nya utmaningar och uppdrag inom organisationen. I den undersökta 

organisationen får linjecheferna ute i organisationen direktiv centralt ifrån 

gällande att Talent Management ska bedrivas och att det ska ske en årlig 

avstämning. Dock vilar ett stort ansvar på varje linjechef att själv bedriva och 

utforma detta arbete, vilket gör att arbetet på operativ nivå sker relativt 

decentraliserat. Det finns även en viss likhet mellan respondenternas arbete med 

Talent Management och det elitiska angreppssättet. Detta eftersom arbetet till stor 

del bedrivs och styrs av seniora medarbetare, i form av linjechefer, som på ett 

subjektivt sätt bedömer talangerna. 
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De skillnader som kan ses utifrån respondenternas beskrivning av arbetet med 

Talent Management och angreppssätten enligt Bolander et al. (2017) är betydligt 

fler än de likheter som nämns ovan. Det humanistiska angreppssättet skiljer sig 

huvudsakligen beroende på att det omfattar alla medarbetare. En stor skillnad när 

det kommer till Konkurrensinriktad Talent Management är att det fokuserar på att 

köpa talanger utifrån istället för att utveckla de befintliga medarbetarna. Vidare 

sker arbetet med strategin enligt detta angreppssätt centralt och med en tydlig 

struktur för talangernas karriärvägar, vilket inte beskrivs vara fallet i den 

studerade organisationen.  

Det som tydligt skiljer respondenternas arbete från det entreprenöriella 

angreppssättet avser vem som ansvarar för identifieringen av talanger. Detta 

eftersom det enligt angreppssättet sker genom självidentifiering medan det är 

linjecheferna som är ansvariga för detta i den studerade organisationen. Det 

elitiska angreppssättet innebär att det finns en genomgående tydlig struktur för 

arbetet, vilket inte återfinns i någon högre utsträckning i respondenternas 

beskrivning av sitt arbete med Talent Management. Likaså baseras inte den 

studerade organisationens arbete med talangerna på en utstakad karriärväg med 

på förhand bestämda karriärsteg och titlar, vilket kännetecknar det elitiska 

angreppssättet.  

Utifrån ovanstående blir det tydligt att det kan finnas skillnader mellan operativ 

och organisationsövergripande nivå vid en jämförelse av respondenternas 

beskrivning av sitt arbete med Talent Management och hur det bedrivs utifrån de 

fyra olika angreppssätten enligt Bolander et al. (2017). Sammantaget finns det 

vissa drag i angreppssätten av Bolander et al. (2017) som överensstämmer med 

det studerade affärsområdets faktiska arbete med strategin. Men trots detta är det 

inget av angreppssätten som helt överensstämmer, vilket visar att arbetet med 

Talent Management på organisationsövergripande nivå inte nödvändigtvis 

förklarar arbetet på operativ nivå. Därmed kan det konstateras att arbetet med 

Talent Management kan se olika ut i en och samma organisation, vilket talar för 

att organisationers arbete med strategin kan bedrivas på ett sätt som inte omfattas 

av studien gjord av Bolander et al. (2017). Men huruvida arbetet och således synen 

på talang ska vara gemensam på operativ och organisationsövergripande nivå eller 

inte kvarstår fortfarande att undersöka i framtida forskning. 
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6 SLUTORD 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser för att uppfylla dess syfte och 

besvara frågeställningarna. Vidare beskrivs de praktiska och teoretiska bidrag 

som framkommit. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom fältet. 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att på en operativ nivå undersöka praktikers syn på 

talang, inom en och samma organisation, samt deras erfarenhet av Talent 

Management för att skapa en djupare förståelse för potentiella orsaker till att 

Talent Management inte upplevs fungera i praktiken. 

Studiens resultat visar att synen på talang kan skilja sig avsevärt mellan 

nyckelaktörer på operativ nivå inom en och samma organisation. Denna slutsats 

kan dras efter att ha analyserat synen på talang hos HR-medarbetare och 

linjechefer i en och samma organisation där det framkommer fyra olika 

konceptualiseringar gällande synen på talang på operativ nivå. Det som är 

gemensamt för dessa är att talang ses utifrån ett exklusivt perspektiv, identifieras 

baserat på en kombination av input och output samt anses vara utvecklingsbar och 

till viss del även medfödd. Det som däremot särskiljer konceptualiseringarna 

avser vad eller vem som är eller har talang samt i vilken utsträckning talang är 

kontextberoende. Dessutom är det ingen av konceptualiseringarna som kan 

förklaras av tidigare angreppssätt presenterade av Bolander et al. (2017). 

Resultatet i denna studie visar även att synen på talang kan vara en kombination 

av utvecklingsbar och medfödd. Att talang delvis anses som medfödd skiljer från 

större delen av tidigare forskning som snarare lyfter att talang är utvecklingsbar. 

Trots denna kombination lyfts utvecklingsaktiviteter fram en central del i arbetet 

med Talent Management, vilket tyder på att synen på talang som utvecklingsbar 

i större utsträckning färgar arbetet med strategin. En utvecklingsaktivitet som lyfts 

fram är intern rörlighet. Detta lyfts också i delar av tidigare forskning där vissa 

anser att talang med fördel utvecklas genom att byta kontext medan andra anser 

att en utvecklingsbar talang inte är överförbar.  

Denna studies resultat visar att båda ovanstående resonemang kan förekomma i 

en och samma organisation, vilket skulle kunna förklara vissa upplevda 

svårigheter med intern rörlighet. Det eftersom arbetet med intern rörlighet i denna 

studie har visats sig försvåras om synen på talang är kontextbunden. Ytterligare 

en svårighet kan härledas till en syn på talang utifrån ett exklusivt perspektiv, 

vilket kan bidra till att förklara upplevda svårigheter gällande premiering av vissa 

individer framför andra. Till följd av detta kan chefer bedriva arbetet med Talent 

Management mer eller mindre uttalat, vilket i sin tur kan bidra till ett fragmenterat 

arbete. Detta talar för att synen på talang till viss del kan bidra till att förklara 

vissa upplevda svårigheter i arbetet med Talent Management.  
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Tidigare forskning framhåller att ansvaret för att utforma och utveckla strategin 

ska ligga på HR-funktionen medan arbetet med att utse talanger ska vila på chefer, 

vilket till viss del återspeglas i den studerade organisationen. Detta eftersom 

linjecheferna identifierar och utvecklar talanger men samtidigt anses att stödet 

från HR-funktionen inte är tillräckligt, vilket kan bidra till att arbetet upplevs 

fragmenterat. Trots denna avsaknad lyfter studiens resultat likt tidigare forskning 

att ett alltför styrt arbete kan vara en nackdel, eftersom det riskerar att hindra den 

individuella utvecklingen av talanger om alla sätts i samma program. Detta talar 

för att det är positivt att chefer på operativ nivå till viss del kan anpassa 

utvecklingen av talanger på en individuell nivå. Däremot har det i denna studie 

visat sig att en alltför stor frihet i arbetet kan upplevas som en svårighet eftersom 

chefers förutsättningar att bedriva ett sådant arbete kan se olika ut. Ett stort 

chefsansvar med mycket frihet kan dock ses som positivt eftersom det kan anses 

minska risken för att identifiering av talang blir alltför homogen.  

Utifrån detta framkommer det en paradox gällande upplevelsen av det 

fragmenterade arbetet. Det har visat sig vara en svårighet att balansera 

gemensamma kriterier och chefernas frihet att identifiera och utveckla talanger. 

Å ena sidan kan en likriktning erhållas utifrån gemensamma riktlinjer, men å 

andra sidan möjliggör en frihet i arbetet för en ökad mångfald. Huruvida chefers 

frihet påverkar talanggruppens sammansättning är däremot ingenting som denna 

studie undersökt och därmed inte kan uttala sig om.  Studiens resultat bekräftar 

dock tidigare forskning som menar att arbetet med Talent Management kan bli 

fragmenterat om ett stort ansvar vilar på varje linjechef i kombination med att det 

saknas en gemensam kommunikation och struktur för strategin. Resultatet i denna 

studie visar följaktligen att det i praktiken förekommer skillnader mellan 

organisationers intention och det faktiska utförandet när det kommer till arbetet 

med Talent Management.  

Avslutningsvis har denna studie bidragit till en djupare förståelse för att synen på 

talang kan skilja sig inom en och samma organisation, vilket inte kan förklaras av 

tidigare forskning. Detta har visat sig få följer i arbetet med identifiering och 

utveckling av talanger, vilket innebär att arbetet med Talent Management kan 

bedrivas på olika sätt inom en och samma organisation. Vidare kan synen på 

talang till viss del bidra till att förklara upplevda svårigheter gällande intern 

rörlighet och kommunikation i arbetet med strategin. Studiens resultat bidrar 

således till det akademiska forskningsfältet genom en ökad förståelse för 

fenomenet Talent Management på operativ nivå. Detta eftersom denna studie 

visar att ett organisationsövergripande angreppssätt inte kan appliceras för att fullt 

ut förstå utmaningarna i arbetet med Talent Management. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån det resultat som framkommit i denna studie finns det anledning att 

undersöka om synen på talang och Talent Management kan skilja sig åt även i 

andra organisationer. Detta i syfte att undersöka om resultat likt de som 

framkommit i denna studie kan återfinnas i andra organisationer. Fortsatta studier 

med denna inriktning skulle även kunna genomföras med en kvantitativ 

forskningsstrategi. Detta för att möjliggöra för att studera ett större urval, av såväl 

organisationer som respondenter, och undersöka om det finns eventuella samband 

mellan olika perspektiv på talang.  

Det skulle även vara intressant att genomföra en komparativ studie av 

organisationer inom samma bransch för att studera huruvida synen på talang och 

arbetet med Talent Management skiljer sig åt eller inte. Vidare forskning skulle 

även kunna studera arbetet med strategin på operativ nivå genom observationer 

och/eller fältstudier för att erhålla en djupare förståelse för om synen på talang 

och arbetet påverkas av kontextuella faktorer. Ytterligare förslag till vidare 

forskning är att utgå ifrån ett talangperspektiv eftersom det skulle kunna tillföra 

en ytterligare dimension för att förstå synen på talang och Talent Management.  

Avslutningsvis visar denna studie på behovet att i vidare forskning undersöka 

betydelsen av en likriktad syn på talang och vilka följder det får för arbetet med 

Talent Management. Detta eftersom det är relevant att studera om synen på talang 

och arbetet med Talent Management nödvändigtvis behöver genomsyra hela 

organisationen för att arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Vi heter Julia Woode och Rebecca Svensson. Vi studerar masterprogrammet 

Human Resource Management and Development, vid Linköpings universitet. 

Under våren skriver vi vår masteruppsats i samarbete med xxx. Syftet med studien 

är att öka förståelsen Talent Management genom att studera processen i Er 

organisation.  

Vi kommer intervjua tillsammans men det är A som kommer leda intervjun. B 

kommer ta lite anteckningar under tiden men för att underlätta analysarbetet 

önskar vi spela in intervjun (vilket vi frågat förut men vill få bekräftat). Intervju 

kommer ta ca T tid. Det är endast vi som kommer ta del av inspelningen av 

intervjun, efter transkribering och bearbetning kommer dina svar behandlas 

konfidentiellt och du kommer inte kunna identifieras utan benämnas som 

respondent X. För att se till att vi uppfattat dig korrekt kommer du att få ta del av 

materialet och godkänna de uttalanden som vi vill använda. Den slutgiltiga 

uppsatsen kommer publiceras online i uppsatsportalen Diva. Du behöver inte 

svara på alla frågor och du kan när som helst avbryta intervjun. Känns detta 

okej? Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Vi kommer inleda med att ställa några bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

2. Kan du beskriva kort vad du har för befattning och hur länge har du haft 

den?  

 

3. Kan du kort beskriva hur en arbetsvecka ser ut för dig och vad vilka 

arbetsuppgifter som vanligtvis ingår? 

 

Inledande frågor om arbetet med talent management 

4. Hur skulle du beskriva att arbetet med TM ser ut i er organisation? 

● Hur och när sker arbetet, vem ansvarar för vad? 

● Varför arbetar organisationen med TM? 

 

5. Hur skulle du beskriva att du arbetar med talent management? 

● Från vem får du direktiv att arbeta med TM?  

● Står det i din arbetsbeskrivning att du ska arbeta med TM? 

● Finns det några krav eller förväntningar på dig i ditt arbete med TM? 

● Hur följs ditt arbete med TM upp? 
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Nu kommer vi ställa ett antal frågor som rör hur du ser på talang i din roll 

här på företaget 

6. Kan du beskriva vad begreppet talang innebär för dig i din yrkesroll? 

● Vad eller vem är talang för dig?  

● Ser du talang som en individ, en egenskap eller en kombination av 

dessa? Kan du utveckla detta? 

 

7. Upplever du att talang är något som alla kan vara/ha eller är det endast vissa 

som är talanger? Kan du utveckla ditt resonemang? 

 

8. Upplever du att talang kan utvecklas över tid eller är det snarare något 

medfött? Kan du utveckla detta? 

 

9. Upplever du att talang är beroende av omgivningen eller inte, i så fall på 

vilket sätt? 

● Upplever du alltså talang som överförbar och inte kontextbunden? (eller 

tvärtom) 

 

10.  I din yrkesroll, vad söker du efter när du ska identifiera en talang? 

● Identifierar du talang utifrån motivation och ambition eller baserat på 

prestation och resultat? Kan du ge ett exempel? 

● Finns det några tydliga krav från organisationen om vem talangen ska 

vara? 

 

Då har vi diskuterat hur det är tänkt, och hur du arbetar med TM, samt hur 

du ser på talang. Utifrån detta skulle vi nu vilja prata om din upplevelse av 

arbetet med TM 

11.  Hur upplever du att det fungerar för dig att arbeta med TM? 

 

12.  Finns det något du upplever fungerar bra med TM? Kan du ge exempel? 

 

13.  Finns det några svårigheter i arbetet med TM? I så fall kan du beskriva hur 

du upplever dessa? 

 

14.  Utifrån vad vi pratat om hittills, finns det något specifikt som du upplever 

är mer utmanande än något annat i ditt TM-arbete? Kan du ge exempel? 
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15.  Upplever du att det är relevant att i din yrkesroll arbeta med talanger? I så 

fall på vilket sätt? 

● Upplever du att du ges utrymme att arbeta med TM? Kan du utveckla? 

 

16.  När du utser en talang, upplever du då att det får någon påverkan på 

relationen mellan er? I så fall på vilket sätt? 

● Upplever du att det skapas förväntningar när du identifierar en talang? 

I så fall går dessa att leva upp till? Kan du ge ett exempel? 

 

17.  Vad händer när du utsett en talang? 

● Vad är ditt ansvar vidare i processen? 

 

Nu skulle vi vilja runda av intervjun med ett par frågor om framtiden 

18.  Finns det något som organisationen skulle kunna göra för att underlätta ditt 

arbete med talanger? 

 

19.  Tror du att arbetet med talanger kommer vara lika aktuellt i framtiden? 

 

20.  Var ser du dig själv om 5 år, kommer du fortsätta arbeta med TM? 

 

Avslutande del 

Då var vi klara med våra frågor, finns det något som du kommit på i efterhand 

som du vill tillägga? Tack för att du tog dig tid att medverka! Skulle du komma 

på något i att tillägga efterhand, eller vill ställa någon fråga, tveka inte att 

kontakta oss! Tack igen! 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Julia Woode och Rebecca Svensson. Vi studerar masterprogrammet 

Human Resource Management and Development, vid Linköpings universitet. 

Under våren skriver vi vår masteruppsats i samarbete med xxx. Syftet med studien 

är att öka förståelsen Talent Management genom att studera processen i Er 

organisation. 

Vi söker därför kandidater att intervjua och du är utvald att delta i urvalsgruppen. 

Baserat på̊ ytterligare urvalskriterier kommer ett slutgiltigt urval att göras och om 

du blir aktuell för en intervju kommer vi att kontakta dig igen. Om du har några 

frågor tveka inte att höra av dig till xxx@student.liu.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Julia Woode & Rebecca Svensson 

 

 


