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1 INLEDNING 
För företag är det viktigt att ha medarbetare med rätt kompetens för att stå sig i 
konkurrensen med liknande aktörer på marknaden. Ett av de främsta 
konkurrensmedlen för att lyckas är att strategiskt arbeta med 
kompetensförsörjning (Axelsson, 1996). Kompetensförsörjning handlar enligt 
Pinnington och Edwards (2000) om att identifiera vilken arbetskraft som finns, 
vilken arbetskraft som behövs och matcha dem mot varandra och företagets 
strategi på lång sikt. Det handlar om att utveckla strategier för att bibehålla de 
personer som av organisationen anses vara viktiga för framtiden, att utveckla 
kompetenser för att kunna möta de krav och förväntningar som ställs (ibid.). En 
del i detta är även att tillgodose medarbetarnas karriärmål och således menar 
Mankin (2009) att man även bör fokusera på medarbetarnas behov. Detta görs 
exempelvis genom karriärutveckling som innebär strategiska satsningar för att 
tillgodose organisationens behov av kompetenta medarbetare såväl som 
individens vilja att göra karriär (ibid.). 
 
Flera forskare menar att konkurrensen kring talangfulla medarbetare aldrig förr 
har varit hårdare och inte heller mer avgörande för företags framgång (Earle, 
2003; Hiltrop, 1999). Dagens medarbetare är enligt Earle (2003) mer krävande 
än vad de tidigare har varit. Det är inte längre bara lön och bonus som är viktiga. 
Edling (2000) menar att för att kunna attrahera visionära affärsutvecklare och de 
skarpaste ledarna behöver företag förutom lön och bonus även erbjuda personlig 
utveckling och ständig möjlighet att höja den egna kompetensen för att vara en 
vinnare. Detta gör att många företag ser chefsförsörjning och ledarskapsfrågor 
som strategiskt viktiga frågor.  
 
Då det under de senaste åren har blivit viktigare att ha strategier för att rekrytera 
och bibehålla kompetent arbetskraft så har talent management blivit ett vanligt 
förekommande begrepp i organisationer världen över (Conner, 2000; Thorne 
och Pellant, 2006). The Boston Consulting Group gör årligen en studie bland 
företag från 27 europeiska länder kring vilka HR-frågor som kan bli stora i 
framtiden. 2008 års studie fastslog att HR-avdelningar i framtiden står inför fem 
utmaningar för att vinna konkurrensfördelar. En av dessa utmaningar är 
hanteringen av företags talanger, talent management (The Boston Consulting 
Group, 2007). Även Hiltrop (1999) anser att detta är en av de största 
utmaningarna för HR-avdelningar i framtiden. Han menar att det inte finns något 
tecken på att detta är en trend som inom en snar framtid kommer att vända. 
Förutom talent management så finns det även andra begrepp som har en 
koppling till det här fenomenet så som high-potential, fast-track och high-flyers 
(Baruch och Peiperl, 1997; Lombard och Eichinger, 2000; Viney, Adamson, och 
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Doherty, 1996)1. Lewis och Heckman (2006) instämmer i att talent management 
är ett vanligt förekommande begrepp och att det under de senaste åren har ökat i 
popularitet. Trots detta anser Lewis och Heckman (2006) att definitionen av och 
målen med talent management är oklara. Detta eftersom forskare och författare 
som skriver om talent management gör olika antaganden kring begreppet vilket 
medför att det får olika inriktningar och betydelse. Författarna menar att begrepp 
som ersättarplanering, kompetensförsörjning och talent management i vissa fall 
används synonymt vilket bidrar till oklarheten kring vad talent management 
innebär (Lewis och Heckman, 2006). Vilket i sin tur innebär att även företag 
hanterar talent management på ganska skilda sätt. 

1.1 Den studerade verksamheten 
Ett företag som aktivt arbetar med talent management är Siemens AG. Företaget 
verkar inom sektorerna elektronik och elteknik och är ett av världens största 
företag när det kommer till energi, industri och hälsovård. Siemens AG finns i 
mer än 190 länder och har drygt 440000 medarbetare. (”Siemens i världen”, 
2008) I Sverige verkar Siemens AG inom områdena byggnadsautomation, 
industriautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, 
trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor samt hushållsapparater och har 
drygt 4600 medarbetare runt om i landet. (”Siemens i Sverige”, 2008) 
 
En del av Siemens verksamhet i Sverige är Siemens Industrial Turbomachinery 
AB där man arbetar med att utveckla, tillverka, sälja och serva gas- och 
ångturbiner men även kompletta kraftverk och kompressoranläggningar. 
Sammanlagt har Siemens Industrial Turbomachinery AB ca 2520 medarbetare 
varav 2400 i Finspång som är huvudkontoret resten av verksamheten finns i 
Trollhättan (”Siemens Industrial Turbomachinery AB”, 2004). Vi kommer 
endast att studera verksamheten i Finspång vilken fortsättningsvis benämns med 
den vedertagna förkortningen SIT.  
 
Talent management på SIT handlar om att säkerställa att företaget även i 
framtiden har kompetenta nyckelpersoner så som ledare, projektledare eller 
specialister2. Dock är majoriteten av de nu utnämnda talangerna chefer eller 
projektledare. Företaget har arbetat med talent management en längre tid, men 
på olika sätt och inte med den övergripande processen som man har idag. Under 
de senare åren har HR-avdelningen försökt tydliggöra processen med klarare 
definitioner och arbetssätt. I detta arbete har tre nivåer av talanger definierats, 
’global top-talents’, ’local top-talents’ samt ’emerging talents’ (kontaktperson, 
personligt samtal, 28 januari, 2009). Vi har valt att avgränsa studien till att 
enbart studera ’local top-talents’. En övergripande problematik för SIT är att det 

                                           
1 I denna studie används talent management som ett samlingsnamn. 
2 Beskrivningen av talent management på SIT bygger på personlig kommunikation med vår kontaktperson på    
SIT. 
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ännu inte är riktigt tydligt kommunicerat eller förankrat i organisationen, vilket 
är något de arbetar med (personligt samtal, 28 januari, 2009).  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Med bakgrund av ovanstående är studiens syfte att beskriva, analysera och 
diskutera hur ett industriföretag använder sig av talent management som 
kompetensförsörjningsstrategi. Studien utgår från såväl de utnämnda talangernas 
perspektiv som ett HR-perspektiv.  
 
Syftet kan preciseras i följande frågeställningar: 

 
1. Hur arbetar SIT med att upptäcka, utveckla och tillvarata talanger? 

 
2. Vilken föreställning har HR-representanterna om talent management? 

 
3. Vilken föreställning har talangerna om talent management? 

 
4. Vilka faktorer hindrar och/eller möjliggör arbetet med talent management 

på SIT? 

1.3 Centrala begrepp 
I följande avsnitt behandlas tre begrepp som är centrala i uppsatsen. Dessa 
begrepp är kompetensförsörjning, karriärutveckling och talent management. 

1.3.1 Kompetensförsörjning 

När det gäller begreppet kompetensförsörjning finns flera olika definitioner som 
alla i stort sett berör de åtgärder organisationer använder sig av för att fylla sitt 
behov av kompetens idag såväl som imorgon. Aktiviteterna för att uppfylla detta 
kan se olika ut men det handlar om formella såväl som icke-formella 
utvecklingsaktiviteter, informella lärandesituationer samt rekryteringar (Anttila, 
1999). Fränkel (2003) definierar kompetensförsörjning som det sätt som 
organisationen tillgodoser nulägets och framtidens kompetenskrav. Detta görs 
genom att skapa sig en bild över den nuvarande kompetensen, vilken kompetens 
som kommer att gå förlorad i framtiden, vilka krav som kommer att ställas på 
organisationen i framtiden samt vilka kompetenser som kommer att krävas för 
att klara av dessa förändringar. 
 
På ett liknande sätt beskriver Pinnington och Edwards (2000) 
kompetensförsörjning som en process för att förutsäga den personalomsättning 
organisationen kommer att ha genom att se medarbetarnas individuella behov 
för karriär och utveckling samtidigt som man klarar av organisationens 
åtaganden. Med begreppet kompetensförsörjning menar även Anttila (1999) de 
strategier som företaget utvecklar och säkerställer medarbetarnas förmåga att 
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klara av verksamhetens krav och målsättning med. Det handlar om att ha rätt 
personer på rätt plats vid rätt tillfälle och att man på så sätt ser till att rekrytera, 
utveckla och bibehålla medarbetare som kan säkerställa att man är 
konkurrenskraftig även i framtiden.  
 
I uppsatsen definieras begreppet kompetensförsörjning så som den process som 
krävs för att ha rätt kompetens vid rätt tillfälle för att klara av verksamhetens 
krav och målsättning. Därmed kommer vi i huvudsak att använda begreppet i 
enlighet med Anttila’s (1999) definition då vi menar att kompetensförsörjning 
handlar om att ha rätt personer på rätt plats vid rätt tillfälle och att företag därför 
måste rekrytera, utveckla och bibehålla sina medarbetare för att säkerställa att 
man är konkurrenskraftig även i framtiden. 

1.3.2 Karriärutveckling 

Enligt Nadler och Nadler (1990) består begreppet karriärutveckling av två skilda 
delar. Dels handlar det om individens egna val och således karriärplanering som 
en individuell process. Det handlar om självvärdering av förmågor och 
färdigheter samt att undersöka möjliga karriärvägar och aktivt skapa en strategi 
för sin karriär. Den andra delen handlar om karriärhantering som en 
institutionell process från företagens sida. Det innebär bland annat företagens 
rekryteringsprocess, potentialbedömning och att matcha individuella önskemål 
med företagets behov för att uppnå mesta möjliga nytta. Det kan innebära olika 
former av karriärsystem eller ersättarplanering. Gutteridge, Leiwowitz och 
Shore (1993) samt Mankin (2009) definierar karriärutveckling som planerade 
insatser som görs för att sammanlänka individernas karriärbehov och önskemål 
med de behov organisationen har. Karriärutveckling blir således en process för 
tillväxt till följd av lärande eller arbete och handlar om individens framtida 
utveckling och karriär. Det praktiska arbetet med karriärutveckling blir mest 
effektivt om individens såväl som organisationens perspektiv återfinns i 
processen menar Nadler och Nadler (1990). Om det inte går att leva upp till 
individernas karriärbehov så kan det leda till frustration och till att man förlorar 
värdefulla medarbetare. 
 
Utifrån ovanstående resonemang definieras karriärutveckling i denna uppsats 
som de strategiska insatser som görs av organisationer såväl som medarbetare 
för att tillfredsställa individernas karriärmål och samtidigt tillgodose 
organisationens behov. Vi anser även att talent management är en sådan insats 
som syftar till att på ett strategiskt sett uppfylla både individens och 
organisationens behov. 

1.3.3 Talent Management 

Lewis och Heckman (2006) menar som tidigare nämnts att det inte finns någon 
klar och tydlig definition för begreppet talent management. Enligt dem så kan 
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dock tre olika inriktningar urskiljas. Den första inriktningen handlar om att 
talent management innefattar traditionellt HR-arbete men mer effektiviserat. 
Den andra inriktningen fokuserar på konceptet med att utse en grupp talanger 
och de processer som är skapade för att ha ett tillräckligt flöde av medarbetare i 
hela organisationen. Den tredje inriktningen fokuserar på talanger i allmänhet 
och att dessa bör ses som en resurs som ska förvaltas utifrån prestationsnivå. 
Organisationer ska enligt denna inriktning hantera talanger generellt och inte för 
att de ska ta över en viss position som i inriktning två. 
 
Enligt Thorne och Pellant (2006) är talangfulla personer nyfikna, blir lätt 
uttråkade och har fler idéer än vad de kan genomföra. Då risken är stor att de 
blir uttråkade och söker sig vidare måste de utmanas. När talanger är motiverade 
och intresserade av något kan de nå otroliga resultat. Thorne och Pellant (2006) 
menar att talanger söker erkännande, variation, spänning, stimulering och 
känslan av att deras arbete är viktigt vilket kan uppnås med talent management.  
 
Farley (2005) menar att i begreppet talent management ryms alla processer där 
man hanterar och optimerar potentiella talanger i en organisation. Det innefattar 
arbete med ersättarplanering, resultatstyrning, lokalisering och urval av talanger, 
karriärutveckling, rekrytering samt arbetskraftsförsörjning. Hon menar vidare att 
tydliga mål och strategier är grunden för en bra talanghantering. Schweyer 
(2004) beskriver talent management som en organisations förmåga att attrahera, 
rekrytera, motivera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare vilket bidrar 
till företagets framgång. Thorne och Pellant (2006) menar med sin definition att 
detta gäller alla medarbetare med hög potential oavsett position i företaget. Med 
andra ord kan talent management beskrivas som strategier för hur man på bästa 
sätt använder de talanger som finns inom företaget (Schweyer, 2004). 
 
I uppsatsen definieras talent management främst utifrån ovanstående 
resonemang. Talent management för oss innebär alla strategier som företag 
använder sig av för att identifiera, motivera, utveckla och behålla de 
medarbetare som anses vara talanger i en organisation. Dessa medarbetare har 
hög prestationsnivå och anses ha stor potential inom sitt område av flertalet 
bedömare inom organisationen. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Enligt Beck (2000) lever vi i västvärlden i ett samhälle som präglas av en 
utbredd individualisering. Klass, familj- och könsroller är idag inte lika viktiga, 
som de tidigare var, utan individen har fått större möjlighet att utforma sitt eget 
liv. Detta behöver nödvändigtvis inte ses som en möjlighet utan kan även 
uppfattas som en svårighet. Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och 
Lundberg (2006) menar att individualiseringen och den minskade graden av 
anställningstrygghet medför att individen själv måste ansvara för utvecklingen 
av de kompetenser och färdigheter som krävs för att anpassa sig till 
arbetsmarknadens krav och på så vis hålla sig anställningsbar. 
Anställningsbarhet handlar enligt Garsten och Jacobsson (2004) om en persons 
förmåga att öka sina färdigheter, tillägna sig ett livslångt lärande, vara 
initiativrik samt skapa sig ett gott anseende. Arbetsgivare bör enligt Flood, 
Turner, Ramamoorthy och Pearson (2001) stödja sina medarbetare i denna 
process vilket skulle kunna innebära att erbjuda utmanande arbete och möjlighet 
att utveckla sin kompetens. Byrne (2001) ser dock en risk att detta ökar 
sannolikheten till att medarbetaren söker sig vidare då medarbetare som är 
medvetna om sin anställningsbarhet även är medvetna om sitt marknadsvärde. 
Det blir därmed viktigt enligt Flood et al. (2001) att ha en rättvis policy för 
belöning och erkännande av prestationer. 
 
Aspekter så som anställningsbarhet och vilja att göra karriär har bidragit till att 
talent management idag är en viktig strategi för företag (Thorne och Pellant, 
2006) och (O’Leary, Lindholm, Whitford och Freeman, 2002). Framgång kan 
inte enbart mätas i form av ekonomisk vinst eller förlust utan handlar även om 
utveckling av det sammanlagda humankapitalet menar O’Leary et al (2002). I 
detta kapitel presenteras ytterligare forskning på området samt de teoretiska 
utgångspunkter som valts för studien. Talent management kan ses som en del av 
en kompetensförsörjningsstrategi, genom att Thorne och Pellant (2006) menar 
att fenomenet syftar till att identifiera och utveckla ersättare till nyckelpositioner 
samtidigt som Berger och Berger (2003) menar att det är ett sätt att uppnå 
varaktig kompetens. Av den anledningen presenteras nedan teorier kring 
karriärutveckling och intern rörlighet såväl som teorier kring talent 
managements förutsättningar och drivkrafter för talanger. Avslutningsvis 
presenteras även de organisationsteoretiska perspektiv och en analysmodell som 
kan användas för att förklara och analysera talent management. 

2.1 Karriärvägar 
Att göra karriär kan enligt Nadler och Nadler (1990) dels innebära att nå en hög 
position eller yrke som har en viss status eller ansvar och dels kan det innebära 
den rörlighet mellan olika yrken som en individ har över ett helt arbetsliv. Det 
handlar om att byta arbete och arbetsuppgifter inom organisationen eller att byta 
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arbetsgivare. En studie av Gutteridge, Leiwowitz och Shore (1993) visar att 
hanteringen av medarbetares karriär under de senaste årtiondena vuxit från en 
isolerad företeelse till en viktig del i det strategiska arbetet för planerande och 
förutseende företag. 
 
Intresset för karriärutveckling har enligt Nadler och Nadler (1990) ökat både 
från individens perspektiv och från organisationens. Kännedomen om att själv 
kunna påverka sin karriär och att en karriär inte är något som bara händer gör att 
många blivit mer medvetna om att forma sin egen utveckling. Förutom ett ökat 
intresse från medarbetarna kan företagens ambition vara att öka möjligheterna 
för minoriteter på arbetsplatsen, eller öka möjligheterna att behålla talangfulla 
medarbetare. Det kan även handla om att man anser att arbetet med 
karriärutveckling höjer de anställdas engagemang och produktivitet genom att 
man försäkrar sig om att ha rätt person på rätt plats (ibid.).  
 
Enligt Nadler och Nadler (1990) och Pinnington och Edwards (2000) fokuseras 
satsningar för karriärutveckling oftast på medarbetare i ledande positioner, på 
högutbildade eller på medarbetare med tekniskt inriktade tjänster. Detta skulle 
kunna bero på att dessa medarbetare anses extra värdefulla för organisationen 
eller att de ha ett högt organisatoriskt engagemang och därför lockas av liknande 
satsningar. Det finns olika typer av karriärutvecklingssatsningar så som verktyg 
för självvärdering eller individuell rådgivning. Vanligt är också olika former av 
’assesment centers’ för att bedöma kompetens och förmågor, satsningar som 
syftar till ersättarplanering, arbetsrotation, mentorskap eller karriärstegar.  
Gutteridge, Leiwowitz och Shore (1993) menar att karriärutveckling ska ses som 
en pågående process och inte som en enskild insats. Det innebär att den blir en 
viktig del av organisationens övriga struktur, policys och arbetsdokument och 
kan innebär stora strategiska fördelar gentemot konkurrenter.  
 
En karriärmöjlighet är att som medarbetare kunna röra sig internt menar 
Pinnington och Edwards (2000). På arbetsplatsen beror individens 
tillfredsställelse till viss del på att organisationen erbjuder möjligheter för 
medarbetarna att utveckla sin kompetens inom olika områden och roller. För att 
kunna göra det måste det finnas möjligheter att byta arbetsuppgifter även inom 
organisationen, så kallad intern rörlighet. Missnöje uppstår ofta när ambitiösa 
och högpresterande medarbetare upplever att de vuxit ur sin roll och söker nya 
utmaningar men organisationen inte kan leva upp till detta och erbjuda nya 
möjligheter. Detta leder ofta till att individen byter arbetsgivare men kan i värsta 
fall leda till depressioner eller utbrändhet (ibid.). 

2.2 Förutsättningar för talent management 
Medarbetare idag stannar inte på ett och samma företag utan rör på sig antingen 
för sin egen, för företagets eller för bådas vinnings skull. Då medarbetarna byter 
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position blir det viktigt för företag att ta fram strategier för hur värdefull 
kunskap ska behållas och förflyttas (Vaiman och Vance, 2008). Schweyer 
(2004) diskuterar även han vikten av ett välfungerande humankapital och att det 
leder till en förmåga hos organisationer att stötta tillväxt, främja innovation och 
vinna konkurrensfördelar. Talanger blir här en naturlig strategisk resurs och som 
det måste finnas en stadig försörjning av. Enligt Thorne och Pellant (2006) så är 
detta anledningen till att allt fler organisationer identifierar och stödjer talanger.  
 
Berger och Berger (2003) menar att för att optimera en organisations förmåga att 
uppnå en varaktig kompetens så måste nyttan med ett systematiskt och proaktivt 
arbete med talent management förstås. De har kommit fram till att 
framgångsrika företag framförallt har tre mål med talent management. Ett av 
målen är att klassificera varje individ utifrån deras potential i organisationen. Ett 
annat är att identifiera, utveckla och behålla de medarbetare som kraftigt 
överstiger företagets förväntningar. Det som kännetecknar dessa personer är att 
de visat på överlägsna resultat, ha inspirerat andra till att uppnå höga resultat och 
visat på förståelse för företagets värderingar och mål. Går företaget miste om 
dessa personer påverkar detta organisationens tillväxt i hög grad då de har ett 
starkt inflytande. Det sista målet är att identifiera och utveckla potentiella 
ersättare till nyckelpositioner. Den period då en position ska ersättas kan bli 
mycket störande och kostsamma för företaget. Det blir därför viktigt att den 
”nya” kommer in i positionen så fort som möjligt (ibid.). 

2.2.1 Chefernas roll i talent management 

Vilka är det då som ska ansvara för att dessa talanger stöttas? Enligt den 
forskning som har gjorts har det framkommit att ledare har en betydande roll 
(Thorne och Pellant, 2006). Studier har tydligt visat på att företag som varit 
framgångsrika med att attrahera och behålla talanger har gemensamt att hela 
företaget har varit engagerade i dessa personers utveckling. Exempel på detta är 
att högsta ledningen investerar mycket tid i att vägleda talangfulla medarbetare 
både formellt och informellt. Andra faktorer som kan bidra till att dessa personer 
stannar kvar i organisationen är att de får feedback på arbetet som de utför och 
att de får stor tillgång till information. Kommunikation är med andra ord viktig. 
De efterfrågar även tydlighet kring de förväntningar som finns så att individen 
kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Något som kan bidra till att dessa personer 
söker sig till ett nytt företag är om deras talang inte uppmärksammas eller om de 
inte ges möjlighet till befordran. Det uppskattas att få diskutera sina idéer och 
utveckla dem med likasinnade än att få saker förklarade av specialister. Det blir 
därför viktigt att låta dem experimentera, involvera dem i företaget och planera 
deras utveckling och karriär. Hirsh (2004) menar att karriärmöjligheter för 
chefer måste föras i en dialog mellan chefen och dennes chef och menar att det 
inte bara är viktigt för att få bra ledare på positioner som passar dem utan menar 
vidare att det är viktigt för att behålla och motivera chefer att stanna kvar i 
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organisationen. Hirsh (2004) diskuterar vidare kring den överordnade chefens 
viktiga roll i att utveckla dennes underställda chefer och menar att det kan vara 
svårt att gå direkt till sin chef för att diskutera karriärmöjligheter eller viljan att 
byta position. HR behöver därför finnas med som ett stöd och en rådgivare i 
processen. 

2.2.2 HR’s roll i talent management 

Thorne och Pellant (2006) menar att HR-avdelningen kan fylla en stor funktion i 
arbetet med talent management. Det handlar om att i förebyggande syfte arbeta 
med hur företaget på ett övergripande plan ska bibehålla den kompetens de 
behöver och mer specifikt hur talangerna ska hanteras utifrån de behov och mål 
som företaget har. Farley (2005) menar att tydligt definierade mål är en viktig 
byggsten för att ha en effektiv kompetensförsörjningsstrategi och talent 
management. Utifrån målen bör HR, tillsammans med ledningen utarbeta vilken 
strategi som ska användas i arbetet med talent management för att utnämna, 
utveckla och behålla talangerna. Farley (2005) menar vidare att i det dagliga 
arbetet måste HR driva på arbetet med talent management. Det betyder inte att 
HR ska genomföra processen, men finnas som ett stöd och en instruktör för 
organisationens chefer för att försäkra sig om att talanghanteringen fungerar och 
är en kärnpunkt i verksamheten. 

2.3  Drivkrafter för talanger 
Axelsson (1996) menar att den som är motiverad har lättare att lära samtidigt 
som det även är omvänt, att den som lär blir motiverad. Dessa kan alltså ses som 
två perspektiv som är beroende av varandra. Individers motivation är mycket 
viktiga inslag i deras förändrings- och förbättringsförmåga. Det finns enligt 
Axelsson (1996) många forskare som har intresserat sig för hur arbetet påverkar 
medarbetarnas tillfredsställelse och motivation.  
 
Hackman och Oldham (i Pinnington och Edwards, 2000) identifierade tre 
psykologiska förutsättningar för inre motivation. Arbetet måste uppfattas som 
meningsfullt eller viktigt av medarbetaren. Man behöver även känna att man är 
personligt ansvarig för utfallet av sitt arbete och likaså ha möjlighet att bedöma 
resultatet av sitt arbete. Finns de här förutsättningarna i arbetet så kommer 
medarbetarna ha en hög inre motivation och det som får dem att prestera är 
tillfredställelsen och belöningen de får genom att utföra arbetet. Vroom (1964) 
menar snarare att det som får människor att prestera är om det finns möjlighet 
till måluppfyllelse så att effektivitet bidrar till att medarbetarna når ett önskat 
resultat. Hans teori handlar om att människors beteende är målstyrt och nås 
dessa mål leder detta i sin tur till ökad motivation och att medarbetarna arbetar 
hårdare. Även Latham och Locke (i Pinnington och Edwards, 2000) talar om 
mål. Men de talar om att företag bör försöka att rikta medarbetarnas energi mot 
företagets mål. Viktiga drivkrafter för medarbetare är exempelvis lön, 



 

 10 

delaktighet i beslutsfattande och organisationsförändringar, där de senare i högre 
grad kan tillföra något till företaget än vad lön gör. Eccles, Nohira och Berkley 
(1992) menar att det som motiverar människor beror på vem individen strävar 
efter att bli. De menar därför att för att motivera sina medarbetare så blir det 
intressanta inte att ta reda på vad som motiverar människor utan istället vem 
individen vill vara. Detta då vad man värdesätter och prioriterar beror på vad 
man definierar sin identitet med och hur man vill att andra ska göra det. 

2.4 Psykologiska kontrakt 
Enligt Rousseau (1995) handlar kontrakt om tron av skyldighet som finns 
mellan två eller fler personer. Denna skyldighet syftar till ett framtida åtagande 
som de personer som tecknar kontraktet är eniga om. Men vad dessa åtagande 
innebär, omfattningen av ömsesidigheten och vad som verkligen är avtalat är 
inte alltid tydligt. Dessa skyldigheter uppkommer när personer på ett eller annat 
sätt kommer överens om att ha skyldigheter till varandra. Trots vikten av att 
hålla sig till de löften som man har kommit överens om så är det viktigaste att 
agera för att motverka så att man inte tappar förtroendet för varandra. 
 
Det finns många typer av kontrakt varav ett av dem är det som Rousseau (1995) 
benämner det psykologiska kontraktet. En viktig del i det psykologiska 
kontraktet är att varje enskild individ som berörs av det här kontraktet frivilligt 
samtycker att acceptera kontraktet. Detta samtycke görs utifrån hur individen 
uppfattar kontraktet och inte utifrån vad det avsåg att innebära. Två personer har 
ofta olika tolkningar av begrepp men ändå finns en känsla av samförstånd och 
ömsesidighet även om det är outtalat. Latham och Saari (1979) fann i sin 
forskning, om målsättning, att personer presterar bättre om de har fått en 
möjlighet att acceptera målen som är satta för deras egen prestation. Latham och 
Yukl (1975) har i sin forskning om detta kommit fram till att specifika mål i 
högre grad leder till bättre prestationer än vad generella mål gör. Men även att 
svåra mål, om de är accepterade, förbättrar prestationen jämfört med lättare mål.  

2.5 Organisationsteoretiska perspektiv på talent management 
Inom organisationsteoretisk forskning finns ett antal olika perspektiv utifrån 
vilka man kan beskriva och analysera en organisation. Dessa kan användas för 
att förstå organisationens sätt att hantera olika situationer inom såväl som 
utanför organisationen (Bolman och Deal, 2005). Nedan presenteras några av 
dessa organisationsteoretiska perspektiv; tekniskt-rationellt perspektiv, 
humanistiskt perspektiv, konflikt-kontroll perspektiv samt institutionellt 
perspektiv. Perspektiven baseras på Ellström (1992) och som använder dem för 
att förstå och förklara företags kompetensutveckling, samt Bolman och Deal 
(2005) som använder perspektiven för att förstå och leda organisationer. 
Perspektiven anpassas här för att analysera och förstå företags satsning på talent 
management. 
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2.5.1 Tekniskt-rationellt perspektiv 

Inom tekniskt-rationella perspektivet dominerar rationalistiska föreställningar 
om organiserad verksamhet som ett medvetet medel för att uppnå förutbestämda 
mål och intressen (Ellström, 1992). Detta görs enligt Rövik (2000) för att 
effektivt verkställa beslut eller producera varor och tjänster. Bolman och Deal 
(2005) menar på ett liknande sätt att, det som de kallar det strukturella, 
perspektivets tro på rationalitet, formell ordning och struktur maximerar utfallet 
och minimerar problem då de skapar mönster av väluttänkta roller. Utformas 
organisationen på rätt sätt finns utrymme för kollektiva målsättningar såväl som 
individuella skillnader. Strukturen liknas vid organisationens ritning över 
formella förväntningar och utbyten interna aktörer emellan. 
  
Ellström (1992) menar att perspektivet bygger på ett instrumentellt synsätt av 
organiserad verksamhet men också på en stark tilltro till ledningens förmåga att 
forma verksamhet och resultat. Av den anledningen är organisationens struktur 
ofta hierarkiskt uppbyggd med hög grad av vertikal arbetsfördelning. Strategier 
utformas centralt och implementeras uppifrån-och-ner utan att de som berörs av 
besluten är speciellt delaktiga i beslutsprocessen. Strategiska satsningar beror på 
och påverkas av den tekniska utvecklingen och de krav som det medför. Det 
satsas på specifika snarare än generella kvalifikationer, vilket innebär att man 
hellre satsar på nyckelpersoner än på hela personalkollektivet.  

2.5.2 Humanistiskt perspektiv 

Ellström (1992) menar att det humanistiska perspektivet lägger tonvikt på en 
utvecklingsinriktad humanism. Strategier skall ses som en investering i 
organisationens mänskliga resurser snarare än en kostnad. Perspektivet betonar 
ett ömsesidigt samspel mellan människor och organisation för att nå effektiva 
resultat på lång sikt. Bolman och Deal (2005) betonar att, utifrån det som de 
kallar för HR-perspketivet hör dessa samman och saknas överensstämmelse dem 
emellan blir minst en part lidande. Det kitt som håller organisationen samman 
och integrerar dess delar är, enligt Ellström (1992), ett nätverk av roller, normer, 
gemensamma föreställningar och värderingar för att nämna några som med ett 
gemensamt ord betecknas organisationens kultur. Perspektivet har en organisk 
syn på så sätt att organisationer ses som ett informellt system där 
organisationsmedlemmarnas behov av gemenskap, delaktighet och 
självförverkligande betonas (Ellström, 1992). Perspektivet tar, enligt Bolman 
och Deal (2005), utgångspunkt i att organisationer finns för att uppfylla 
människors behov snarare än tvärs om. Banfield och Kay (2008) menar att det 
blir viktigt att se till att medarbetarna har ett stimulerande och belönande arbete 
som ger utveckling både på det personliga så väl som det yrkesmässiga planet. 
Detta ger välpresterande medarbetare och genererar engagemang till 
organisationen. Det handlar även om att uppmuntra medarbetarna till att nå sin 
fulla potential för att motsvara organisationens behov. Utveckling av en 
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organisation sker enligt Ellström (1992) genom successiv och spontan 
anpassning till förändringar inom organisationen eller i dess omgivning. För att 
nå effektivitet krävs således öppen och väl fungerande kommunikation, 
samförstånd gällande grundläggande värderingar och mål, öppet och ärligt 
organisationsklimat samt att personalen har en god förmåga att vara flexibel och 
problemlösande. Behovet av åtgärder planeras genom informella processer så 
som planeringssamtal snarare än genom formella, systematiska behovsanalyser. 
 
McGuire, Cross och O’Donnell (2005) argumenterar för att humanism inte kan 
anses som det bästa på längre sikt då en organisation inte enbart hänsynsfullt 
och omtänksamt kan se till medarbetarnas bästa utan faktiskt måste se till att öka 
sina marknadsandelar, maximera produktionen samtidigt som man minimerar 
kostnaderna. 

2.5.3 Konflikt-kontroll perspektiv 

Konflikt-kontroll perspektivet utgår, enligt Ellström (1992), från att konflikter 
och motsättningar mellan olika parter i organisationen är grundläggande för att 
organisationen ska fungera. Detta då olika parter antas ta olika ståndpunkter och 
representerar således olika intressen och dess ideologier. På ett liknande sätt 
menar Bolman och Deal (2005) att utifrån det perspektiv som de kallar för det 
politiska perspektivet är det möjligt att se organisationer som bestående av 
koalitioner av olika intressegrupper, vilka har bestående skillnader i värderingar, 
åsikter, information och tolkning av verkligheten. Organisatorisk verksamhet 
kan av den anledningen förstås som politiska processer vilka karaktäriseras av 
kamp, förhandling och kompromiss. Det medför att makt och mobiliserandet av 
makt blir organisationens viktigaste resurs. Det betyder också att verksamhetens 
inriktning, mål och form blir ett resultat av förhandlingar och kompromisser 
mellan interna maktförhållanden (ibid.). Organisationen blir därmed en arena 
där individer och grupper kämpar om makt, belöning eller knappa resurser i 
syfte att främja sina egna intressen, krav och idéer för verksamheten, vilket 
medför att makt och konflikter blir en central del i dynamiken (Bolman och 
Deal, 2005; Ellström, 1992; Rönnqvist 2001). Morgan (i Rönnqvist, 2001) 
menar att organisationers strukturer, regler och normer bäst förstås som en följd 
eller en spegling av det politiska spel och till vilken grad en aktör eller koalition 
lyckas nå framgång i förhandling med andra aktörer. Det finns således ofta 
dolda motiv som uppenbarar sig först när någon aktör eller koalition skaffat sig 
den makt och det inflytande som krävs för att ge fördelar. 
 
Ytterligare en aspekt i hur man kan utöva makt i en organisation handlar enligt 
Alvesson och Willmott (2002) om att skapa en gemensam identitet för 
medarbetarna eller grupper av medarbetare. Det innebär att med olika 
strategiska insatser forma medarbetarna så att de får samma värderingar som 
företaget önskar att de ska ha. Det kan vara att legitimera vissa typer av 
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beteenden, att indoktrinera olika åsikter eller värderingar eller att 
uppmärksamma personer som uppfyller de kriterier man anser vara önskvärda. 
Att skapa en gemensam identitet ger möjlighet att socialisera in medarbetarna i 
olika kategorier och skapa en känsla av samhörighet, att föra vidare vissa 
värderingar eller att bibehålla medarbetarnas engagemang och lojalitet (ibid.). 

2.5.4 Institutionellt perspektiv 

Ellström (1992) beskriver att det utmärkande för det här perspektivet är att 
organisationer ses som institutioner snarare än som verktyg. Verksamheten antas 
leva ett eget liv oberoende av mål och intressen. Förändringar växer fram som 
ett resultat av rutinmässiga, gradvisa och odramatiska anpassningar till de 
förändrade förutsättningar som finns inom så väl som utanför organisationen. 
Officiella mål ses inte främst som styrande utan får snarare en symbolisk 
funktion. Bolman och Deal (2005) kallar perspektivet för det symboliska 
perspektivet och menar på ett liknande sätt att perspektivet vilar på 
grundantagandet att det viktiga inte är vad som händer utan vad det betyder och 
symboler skapas för att minska den förvirringen. På så sätt blir kulturen det som 
håller samman organisationen och dess individer kring gemensamma 
värderingar. Bolman och Deal (2005) och Ellström (1992) menar att det medför 
att organisatoriska strukturer och verksamheter främst får symboliska funktioner 
som skapar mening och ger organisationen en bild av sig själv. 
 
Ytterligare en hörnsten är, enligt Ellström (1992), att det antas att verksamheten 
är beroende av sin omgivning. Avgörandet för en organisations legitimitet beror 
på hur väl den stämmer överens med institutionaliserade föreställningar i dess 
omgivning (Bolman och Deal, 2005; Ellström, 1992). Ellström (1992) och 
Rövik (2000) menar att verksamheten värderas utifrån hur väl den motsvarar de 
föreställningar om rationalitet, effektivitet eller modernitet som just då 
dominerar i organisationens omgivning. Rövik (2000) menar att 
organisationsförändringar måste framställas och samtidigt uppfattas som något 
som kan åstadkomma framgång för den som använder det. Detta för att stärka 
sin legitimitet gentemot omgivningen samt etablera uppfattningar inom 
organisationen som visar vilka man identifierar sig med och hur man identifierar 
sig själv som organisation gentemot andra organisationer i branschen. 

2.6 Sammanfattande analysmodell 
Utvecklingen i arbetslivet har gått från strikt strukturella arbetsplatser till att 
betona vikten av medarbetarnas motivation, karriärutveckling med intern och 
extern rörlighet samt individens ansvar för sin anställningsbarhet. Detta medför 
även att en organisations verksamhet eller strategiska satsningar kan analyseras 
utifrån flera olika perspektiv som betonar olika aspekter. För att analysera 
fenomenet talent management presenteras nedan en analysmodell, se tabell 1, 
som åskådliggör de olika aspekter som skulle kunna påverka en satsning på 
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talent management. Modellen har inspirerats av Bolman och Deal (2005), 
Ellström (1992) samt Rönnqvist (2001).  
 
Tabell 1 
Talent management utifrån de fyra presenterade perspektiven (jfr Rönnqvist, 

2001 s.72). 
Aspekter Tekniskt 

rationellt 
perspektiv 

Humanistiskt 
perspektiv  

Konflikt- 
kontroll 
perspektiv 

Institutionellt 
perspektiv 

 
Varför 
(motiv) 

 
Medvetet 
utformade 
strategier för att 
öka 
produktiviteten, 
effektiviteten och 
ge 
konkurrensfördelar. 
 
 

 
För att uppfylla 
medarbetarnas 
behov av 
gemenskap, 
delaktighet och 
självförverkligande 

 
Maktutövning 
av ledningen för 
att styra 
verksamheten. 

 
Krav och 
förväntningar 
från 
omgivningen. 

Hur 
(Genomförande) 

Utformningen 
bygger på en 
rationell kalkyl där 
effekterna sätts i 
relation till 
kostnaderna. 
 

Investering i 
mänskliga resurser 
som bygger på 
informella 
processer snarare 
än formell. 

Utformningen 
beror på 
kompromisser, 
förhandlingar 
och maktkamper 
mellan olika 
intressegrupper. 
 
 

Utgår från de 
företag som 
man vill 
identifiera sig 
med.  

Vem/vilka Satsar hellre på 
dem som har störst 
potential.  
 

Alla medarbetare 
ska ges möjlighet. 

De som har 
samma intressen 
och ståndpunkt 
som den grupp 
som innehar den 
starkaste 
maktpositionen. 
 

Utifrån den 
socialt 
konstruerade 
definitionen 
av vad en 
talang är.  

 
Utifrån det tekniskt rationella perspektivet grundar sig strategiska satsningar så 
som talent management i en medvetet utformad strategi utifrån verksamhetens 
mål, syfte eller affärsidé. Man har således en rationell kalkyl där effekterna av 
satsningen det vill säga ökningen i produktivitet och effektivitet sätts i relation 
till de kostnader som uppstår i samband med utbildningen. Det kräver 
systematisk planering som bygger på analyser av verksamhetens behov jämfört 
med personalens utbildningsbehov. Genomförda åtgärder utvärderas och 
revideras utifrån de uppnådda resultaten. Ellström (1992) menar att inre 
kontextuella faktorer så som målet att öka produktionen eller att väl utnyttja 
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teknologin har stor betydelse för de strategiska satsningar som görs inom 
perspektivet. Även yttre kontextuella faktorer som att kunna hänga med i den 
tekniska utvecklingen eller en önskan att förändra sin marknadsposition 
påverkar verksamheten.  
 
Det humanistiska perspektivet grundas på att medarbetarnas kompetens ses som 
en resurs för företaget som är viktig att tillvarata och utveckla. Man strävar efter 
att utveckla ledarskap, kommunikation eller laganda vilka ses som en integrerad 
del av verksamheten (Ellström, 1992). En satsning på talent management 
handlar om att uppfylla medarbetarnas behov. Ellström (1992) menar att yttre 
kontextuella faktorer så som en vilja att hänga med i utvecklingen på marknaden 
eller viljan att förändra sin marknadsposition påverkar satsningen, precis som i 
det tekniskt–rationella perspektivet. Det humanistiska perspektivet lägger stor 
vikt vid inre kontextuella faktorer som finns mellan organisationen och dess 
medlemmar, exempelvis kultur, klimat, lednings- eller beslutsprocesser. 
 
Kompetensutveckling, rekrytering eller utbildning bestäms inom konflikt-
kontroll perspektivet utifrån arbetsgivarens intresse för kontroll, interna 
motsättningar eller rådande maktförhållanden inom organisationen snarare än av 
kostnads-intäkts-analyser eller humanistiska argument (Ellström, 1992). Det 
innebär att en satsning på talent management beror på om de som har makt i 
organisationen anser att det är viktigt eller inte. Ellström (1992) menar att de 
grupper som bäst mobiliserar ett stöd för sina föreställningar vinner framgång, 
vilket medför att kompetensutveckling blir ett led i ledningens kontroll av 
verksamheten. Satsningen på talent management kan därför även ses som ett sätt 
att behålla makt. Att satsa på och forma de som anses vara anhängare för sin 
ståndpunkt kan vara strategiskt viktigt. I första hand påverkar faktorer i 
organisationens inre kontext huruvida det satsas på talent management enligt 
perspektivet. Det rör sig om maktrelationer som exempelvis medarbetarnas 
styrka gentemot ledningen eller inbördes förhållanden mellan olika aktörer eller 
grupper inom organisationen. 
 
Enligt det institutionella perspektivet kan en satsning på talent management ses 
som ett symboliskt arrangemang med syftet att kommunicera det värde som 
organisationen vill associeras med för att stärka sin legitimitet. Krav och 
förväntningar från viktiga aktörer i verksamheten så väl som omgivningen blir 
därför avgörande. Ledningen och betydelsefulla personers inställning till 
satsningen blir en viktig del till varför ett företag väljer att införa och arbeta med 
detta. Det spelar även stor roll vad som i omgivningen och av liknande 
organisationer anses vara rätt att satsa på just nu menar Rövik (2000), vilket i sin 
tur påverkar om ett företag väljer att satsa på talent management.  De satsningar 
som görs är enligt perspektivet därför ofta reaktiva och relativt kortsiktigt 
motiverade snarare än resultatet av strategisk kompetensförsörjning. 
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3 METOD 
Tillvägagångssätt och databehandling i en studie styrs av forskningsstrategin 
och de vetenskapliga grundantaganden som författarna utgår ifrån. I detta kapitel 
redogörs för dessa antaganden och det metodologiska genomförandet av studien. 
Valet av metod har styrts av studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie ämnar belysa ett aktuellt HR-fenomen, talent management, utifrån 
de utnämnda talangernas perspektiv och ett HR-perspektiv. Vi fann det lämpligt 
att utföra studien utifrån kvalitativa utgångspunkter. Detta innebär att tonvikten 
på insamlad data och analys främst ligger på ord och inte kvantifiering (Bryman, 
2002).  
 
Studiens syfte medför att det var lämpligt att göra det som Yin (2003) beskriver 
som en ”single-case study design” fallstudie då ett industriföretag studerats. Yin 
beskriver vidare fallstudien som en empiri-baserad undersökning av ett fenomen 
i dess naturliga miljö. Fallstudien bidrar, enligt Merriam (1994), till att förbättra 
förståelsen kring en viss företeelse eller fenomen där man har ett avgränsat 
system som väljs utifrån relevans eller intresse, i detta fall talent management på 
SIT. I studien har talent management på SIT studerats på djupet och Olson (i 
Hoaglin, 1982) menar att fallstudien behandlar ett fenomen i en viss kontext 
samtidigt som den belyser ett generellt problem och dessutom visar vad som kan 
göras i en liknande situation. Något som vi med studiens syfte i åtanke ämnat 
göra. I studien utgår vi från den insamlade empirin kring talent management på 
SIT för att diskutera och analysera den. Vilket ligger i linje med det Merriam 
(1994) skriver om att fallstudien till stor del grundas på induktiva resonemang 
då generaliseringar, begrepp och hypoteser uppstår ur den information forskaren 
har tillgång till. 
 
Då det kan vara svårt att applicera teori på praktiken där det studerade 
fenomenet tillämpas och få forskningen att kännas meningsfull även i praktiken 
ansåg vi det var av stor vikt att studien kan bidra till SIT’s verksamhet och av 
den anledningen inspireras studiens arbetssätt av ett interaktivt tillvägagångssätt. 
Detta tillvägagångssätt syftar enligt Svensson och Aagard Nielsen (2006) till att 
stänga gapet mellan teori och praktik och skapa en delad grund mellan forskarna 
och den studerade verksamheten. Ett interaktivt förhållande mellan forskare och 
verksamheten ger en större möjlighet att förstå organisationen och nå fram till 
processer som annars riskerar att förbli gömda vilket i sin tur bidrar till att ge 
ökad validitet då man integrerar de båda parternas perspektiv i en gemensam 
analys. Vi har därför fört en dialog med vår kontaktperson från HR-avdelningen 
på SIT för att tillsammans skapa problemområdet. Svensson, Brulin, Ellström 
och Widegren (2002) menar att om båda parter ges möjlighet att påverka 
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forskningsprocessen medför det ett större engagemang att genomföra studien. 
Vid ett första möte berättade vår kontaktperson om talent management på SIT 
samt att eventuella förslag till problemområde diskuterades. Detta för att skapa 
grunden för ett gemensamt utbyte oss emellan. Därefter fick båda parter lite tid 
att fundera över problemområdet och tankar och idéer utbyttes via mail, för att 
kontinuerligt hålla vår kontaktperson uppdaterad. Vid ett senare möte 
diskuterades vårt förslag till problemområde och vår kontaktperson gav sina 
åsikter till det. Vi ämnar även att efter studiens avslut återkoppla till SIT genom 
att presentera och diskutera studiens resultat. 

3.2 Urval 
För att besvara studiens styfte intervjuades totalt nio personer. Av dessa var två 
representanter från HR-avdelningen och sju stycken utnämnda talanger. En av 
HR-representanterna är delaktig i processen då talanger utses och den andra 
arbetar med att utforma det talangprogram som finns för utbildning av 
talangerna. De har båda således ett mer strategiskt arbete med talent 
management, medan det finns HR-representanter som arbetar mer operativt 
inom de olika affärsområdena på SIT. En av respondenterna från HR-
avdelningen är även vår kontaktperson på SIT vilket på sätt och vis bidrog till att 
dessa valdes då denne berättade att de två utvalda HR-representanterna skulle 
kunna ge en bred och detaljerad bild över hur SIT arbetar med talent 
management och vilken funktion företaget anser att det fyller och vad företaget 
ämnar uppnå. De valdes på grund av att det är de som arbetar närmast med talent 
management och av oss ansågs vara mest lämpliga att framföra företagets mål 
och ståndpunkt kring talent management. Valet av dessa respondenter kan ses 
som det Bryman (2002) benämner bekvämlighetsurval.  
 
För att studera talangernas upplevelser av fenomenet talent management 
intervjuades sju av företagets 29 utsedda talanger. Företagets talanger är i olika 
åldrar den äldste är född 1965 och den yngste är född 1979. Talangerna har 
arbetat på företaget olika länge. Den talang som har arbetat längst har varit 
anställd sedan 1989 och den som har varit anställd kortats anställdes 2006. Av 
de 29 talangerna är 8 talanger kvinnor och 21 män. Vi valde att intervjua sju av 
de 29 talangerna. Att sju talanger valdes beror enligt oss på att de tillsammans 
ger en rättvisande bild av hur talent manegement fungerar på SIT då de utgör 
nära en fjärdedel av alla utsedda talanger i företaget. Urvalet kan liknas vid det 
Goetz och LeCompte (i Merriam 1994) beskriver som ett kriterierelaterat urval. 
De som inkluderas i studien är de som är utsedda talanger, vilket även blir 
kriteriet. 
 
Inför urvalet fick vi av vår kontaktperson på SIT ett dokument med olika 
bakgrundsvariabler. Dessa bidrog till att vi fick en översiktlig bild av hur 
gruppen talanger ser ut. Vår tanke var från början att utifrån dessa variabler 
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kategorisera talangerna utifrån kön, anställningstid och utbildning och sedan 
slumpmässigt dra ett urval som är representativt för populationen. Men när 
kategoriseringen skulle genomföras insåg vi att det skulle bli relativt lätt att 
härleda vilka personerna är då populationen endast består av 29 personer. Vi 
bestämde oss därför att endast dela in talangerna efter kön och urvalet gjordes 
proportionerligt med hur könsfördelningen i gruppen ser ut där cirka 30% av de 
nominerade är kvinnor. Två kvinnor och fem män togs därefter slumpmässigt 
fram bland de 29 talangerna. Ett antal reserver togs även slumpmässigt ut från 
varje grupp för att vara föreberedda utifall att någon av respondenterna inte 
skulle vilja delta i undersökningen eller om någon av dem skulle få förhinder. 
Dessa personer numrerades för att vi skulle vet vilka som var första reserv och 
så vidare. Urvalsmetoden kan liknas vid stratifierat slumpmässigt urval (jfr. 
Bryman, 2001).  
 
Då urvalet hade gjorts meddelades vår kontaktperson om vilka som 
slumpmässigt hade valts ut och de kontaktades sedan av vår kontaktperson för 
att höra om de kunde tänka sig att ställa upp i studien. Därefter tog vi kontakt 
med dem för att presentera oss och studien samt för att även bestämma tid och 
plats för intervjuerna. 

3.3 Datainsamlingsmetod och genomförande 
För att samla in data har alltså nio semistrukturerade intervjuer genomförts. 
Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun ämnar ge så nyanserade, 
otolkade och rika beskrivningar som möjligt av den intervjuades livsvärld. Till 
att börja med genomfördes två intervjuer med representanter från HR-
avdelningen och sedan sju intervjuer med utnämnda talanger på SIT. Vi valde 
att börja med att intervjua representanter från HR-avdelningen då detta ansågs 
bidra till ökad förståelse för oss om hur SIT arbetar med talent management. 
Dessa intervjuer gav oss även en bekräftelse på att vår intervjuguide till 
talangerna skulle täcka av det vi ville studera kring hur SIT arbetar med talent 
management. 
 
Eftersom vi studerat åsikter kring fenomenet talent management så sökte vi efter 
fylliga och detaljerade svar något som den kvalitativa intervjun, enligt Bryman 
(2002), bidrar till. En annan av styrkorna som finns med den kvalitativa 
intervjun är att intervjusituationen liknar ett vanligt samtal i en vardaglig 
situation. Denna intervjuform innebär således en väldigt liten styrning av 
respondenten. I denna situation blir forskarens roll snarare att ge de tematiska 
ramarna och låta intervjupersonen själv styra samtalet (Laursen i Holme och 
Solvang, 2000). Bryman (2002) menar att detta medför att undersökningens 
fokus kan anpassas utifrån de viktiga frågor som uppkommer i 
intervjusituationen.  
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Två semistrukturerade intervjuguider har använts (jfr. Bryman, 2002), en för 
HR-representanterna (se bilaga 2) och en för talangerna (se bilaga 3). 
Intervjuguiderna inleds med bakgrundsfrågor för att respondenten skulle vänja 
sig och känna sig bekväm i intervjusituationen. Därefter kommer några olika 
teman med relativt breda frågor och underfrågor. Detta för att vi ville att 
respondenten skulle ha möjlighet att berätta om sin uppfattning och sina 
upplevelser utan att styras alltför mycket av frågorna. Merriam (1994) menar att 
varje individ definierar sin verklighet på olika sätt och en delvis strukturerad 
intervju ämnar ge viss information från respondenterna samtidigt som den 
öppnar upp för individuella skillnader. Intervjun utvecklades utifrån situationen 
och trots att vi följde de teman och frågor som på förhand ställts upp utvecklades 
intervjuerna på något olika vis beroende på intressanta områden som 
respondenterna berörde.  
 
Frågorna i de båda intervjuguiderna bearbetades grundligt och en pilotstudie 
genomfördes genom att vi intervjuade två personer. Dessa båda är studenter och 
intervjuguiden för HR-representanterna testades på en student vid PA-
programmet medan intervjuguiden för talangerna testades på en student som 
läser till civilingenjör i maskinteknik. Dessa pilotintervjuer bidrog till att en del 
frågor formulerades om för att minska risken för feltolkning. Pilotintervjuerna 
gav även oss intervjuare en ökad förmåga att hantera intervjuguiden och på så 
sätt kunna öka samspelet vid intervjusituationen, något som även Kvale (1997) 
nämner. Intervjuerna genomfördes på SIT under ett par dagar och bandades, 
efter att vi fått respondenternas godkännande. 
 
Ytterligare en källa till empirisk data för uppsatsen är de dokument som SIT har 
kring talent management och processen för hur man lokaliserar och 
uppmärksammar talanger. Dessa kommer att användas i informativt syfte som 
komplement till informantintervjuerna med HR-avdelningens representanter.  

3.4 Databearbetning 
Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant för att strukturera 
intervjumaterialet på ett sätt som lämpar sig för analys. Efter att de inspelade 
intervjuerna transkriberats läste vi igenom allt material för att få en uppfattning 
om vad de innehöll och hur omfattande materialet var. Därefter gjordes en 
koncentrering av materialet vilket enligt Kvale (1997) innebär att man 
eliminerar upprepningar och annat överflödigt material. Det material som 
behölls var det som vi ansåg vara väsentligt för uppsatsens syfte och teoretiska 
antaganden och respondenternas egen formulerade begrepp i enlighet med den 
arbetsmetod för analysen som Kvale (1997), Goetz och LeCompte (i Merriam, 
1994) beskriver. 
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Efter att materialet koncentrerats lästes det återigen igenom för att bilda en 
uppfattning om vilka övergripande teman som fanns i materialet. Denna bild 
tillsammans med intervjuguiden lade grunden för de kategorier som vi delade in 
materialet i. Merriam (1994) menar att denna typ av kategorisering innebär att 
forskaren letar efter regelbundenheter och återkommande företeelser i 
materialet. Vi valde att skilja datan från HR-representanterna och datan fran 
talangerna för att dessa ger två olika perspektiv i enlighet med studiens syfte och 
frågeställningar. Materialet från de båda grupperna delades dock i stort sett in i 
samma kategorier eftersom de berörde liknande områden. När allt material 
delats in i övergripande kategorier så bearbetades varje område och delades in i 
mindre kategorier, detta kan liknas vid det Kvale (1997) kallar 
huvuddimensioner respektive underkategorier. Genomgående i arbetet med 
kategoriseringen tog vi hänsyn till studiens syfte och frågeställningar, för att 
kunna sammanställa resultatet på ett sätt som reflekterar studiens syfte. 
 
För att kunna presentera resultaten på ett läsarvänligt sätt har vi använt oss av 
direkta citat ur det transkriberade intervjumaterialet. Dessa presenteras, i 
enlighet med Ejvegård (2003), ordagrant för att inte vara missvisande. Citaten 
har valts för att belysa de aspekter och resonemang som behandlats samt för att 
ge en fylligare och förhoppningsvis fördjupad bild av dessa (jfr. Rönnqvist, 
2001). Små redigeringar har gjorts i språket på grund av de svårigheter som 
uppkommer när man skriver ner talspråk, något som även Kvale (1997) för ett 
resonemang kring. Vissa delar har klippts bort, för att korta ner citaten, vilket i 
citatet visas genom tecknen /…/. Detta är dock något som gjorts med stor 
försiktighet för att inte påverka eller förändra innebörden i citaten. För att 
förtydliga vad respondenterna talar om har detta gjorts inom hakparenteser. För 
att inte röja våra respondenters identitet har vi i samband med citaten valt att 
numrera talangerna från ett till sju samt benämna båda respondenterna från HR-
avdelningen för HR-representant. Detta efter att de två HR-representanterna 
uttryckt en önskan om att hållas konfidentiella. Vi ansåg att genom att kalla dem 
båda för HR-representant så är det svårare att urskilja vem som sagt vad och på 
så sätt behålla deras konfidentialitet. Dessutom representerar de företagets 
synpunkt snarare än sin personliga föreställning och av den anledningen 
presenteras deras data gemensamt som HR-representanterna tillskillnad från 
talangerna som presenteras var för sig. 

3.5 Etiska överväganden 
Bryman (2002) menar att det är viktigt att ta ställning till olika etiska aspekter så 
som att de som deltar i studien ska informeras om vilka moment som ingår i 
studien, att deltagandet är frivilligt och få respondentens samtycke. Andra 
viktiga aspekter är att uppgifter, om de som deltar, ska behandlas konfidentiellt 
och att data endast får användas för forskningsändamålet. Detta är även de 
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet anser vara viktiga och likt 
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Bryman (2002) benämns dessa informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
I enlighet med informations- och samtyckeskravet delades ett missiv (se bilaga 
1) ut innan intervjuerna påbörjades. Detta missiv innehöll information om 
studies syfte, vad materialet skulle användas till samt vilka moment studien 
innefattade. Missivet innehöll även information om att det var frivilligt att delta i 
studien och den kunde avbrytas närhelst så skulle önskas.  
 
Då antalet utsedda talanger inte är så stort har det i enlighet med 
konfidentialitetskravet (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002) lagts stor vikt 
vid att respondenterna ska kunna känna sig trygga med att deras information inte 
kan identifieras för att erhålla så sanningsenliga svar som möjlig. Något som 
noga påpekades vid intervjutillfället. Av denna anledning valdes dessutom att i 
uppsatsen inte skriva ut några uppgifter som kan upplevas känsliga eller 
avslöjande för någon av respondenterna.  
 
I enlighet med nyttjandekravet (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002) har 
intervjusvaren endast bearbetats av oss och används endast i denna studie. Det 
interna material från SIT som vi tagit del av behandlas med stor varsamhet för 
att respektera företagets önskemål. Således kommer inget känsligt material som 
erhållits via dokument eller intervjuer att användas på otillbörligt sätt.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna som gjorts i studien. Först 
presenteras kort hur SIT arbetar med kompetensförsörjning vilket ligger till 
grund för kommande delar om talent management. Det stycket inleds med en 
bakgrund till talent management och sedan presenteras HR-representanternas 
föreställningar om talent management och därefter talangernas. Sedan följer de 
hinder och möjligheter och finns med talent management och avsnittet avslutas 
med en sammanfattning.  

4.1 Kompetensförsörjning på SIT 
Siemens världen över har en övergripande process för strategisk 
kompetensförsörjning som sedan anpassas till de olika verksamheterna inom 
koncernen. I grunden innebär det att utifrån de affärsmål som driver företaget 
säkerställa så att individen har den kompetens som krävs för att kunna 
genomföra det dagliga arbetet. Det medför att kartlägga den kompetens som 
finns idag och jämföra det med den kompetens som kan komma att krävas i 
framtiden och utifrån detta skapa handlingsplaner för medarbetarnas 
kompetensutveckling. Förutsättningarna för kompetensutvecklingen sätts alltså 
på organisationsnivå för att sedan brytas ned i verksamheten till den enskilde 
medarbetaren. En av SITs grundläggande värderingar handlar om att deras 
medarbetare är nyckeln till framgång vilket även är basen i HR-arbetet. 
 
HR–representanterna beskriver internrekrytering som väldigt viktigt för 
företaget. Det finns många utvecklingsvägar för medarbetarna och man kan 
arbeta med många olika uppgifter och områden utan att behöva byta 
arbetsgivare. HR-representanterna tycker att fördelen med att ha goda interna 
utvecklingsmöjligheter och hög intern rörlighet överväger risken med ett för litet 
inflöde av nya individer och nytt tankesätt. Detta då det är en fördel att känna till 
företagets komplexa produkter och då den interna rörligheten även kan ses som 
en anledning till att nya medarbetare söker till företaget och att medarbetare 
väljer att stanna kvar. 
 
Alla medarbetare på SIT ska enligt HR-representanterna ha utvecklingssamtal 
med närmaste chef en gång per år. Utifrån detta och organisationens behov får 
sedan medarbetarna den kompetensutveckling som anses lämplig. 
Kompetensutvecklingen kan innebära konkreta utbildningar såväl som 
mentorskap, nätverk eller lärande i arbetet eller mellan kollegor. HR-
representanterna upplever att medarbetarna har relativt stor påverkan på den 
kompetensutveckling de får och medarbetaren kan i samråd med sin chef 
diskutera karriärmöjligheter samt nödvändig kompetensutveckling för att uppnå 
dessa. I kompetensförsörjningen ligger även ledarförsörjning, som innebär att 
identifiera talanger och blivande ledare i ett tidigt skede och utveckla dem på ett 
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bra sätt för att ha medarbetare på tillväxt som kommer att kunna ta lediga 
chefsbefattningar, projekt- eller specialistjobb. 

4.2 Talent management ur ett HR-perspektiv 
En talang är enligt HR-representanterna en medarbetare som oavsett nivå visar 
stor potential samtidigt som denne under en längre tid har visat bra resultat. 
Talangen anses även ha möjlighet att ta svårare befattningar inom en relativt 
snar framtid och för att ha denna möjlighet krävs i princip att man redan är chef 
eller har en tyngre ledarroll för något projekt inom företaget. SIT har arbetat 
med att utse talanger på olika sätt genom åren. Arbetet har sett olika ut beroende 
på vilken ägare man har haft, men den talangnominering och den nuvarande 
processen, som kommer från Tyskland, började användas efter att bolaget köptes 
upp av Siemens AG 2003. 
 
Siemens AG benämner satsningen på att utse talanger för ’top-talents’ och SIT 
arbetar i sin tur med tre typer av talanger, ’global top-talents’, ’local top-talents’ 
och ’emerging talents’. Globalt vill Siemens säkerställa tillförseln av ledare och 
nyckelpersoner till Siemensbolag världen över genom det som kallas ’global 
top-talents’. Det är personer som är väldigt framstående i sitt yrke och som visat 
enastående resultat på sin nuvarande position samtidigt som de bedömts ha 
potential att kunna nå viss svårighetsgrad i befattning inom en fem till 
sjuårsperiod. Denna befattning ska ligga minst två nivåer över personens 
nuvarande och lägst vara en befattning med svårighetsgrad fyra inom företaget. 
Det föreligger även ett krav på att de ska göra en period utomlands och vara 
beredda att flytta utomlands inom några veckor om en tjänst som passar deras 
fortsatta karriär skulle dyka upp någonstans i världen. På SIT finns det i 
dagsläget tre ’global top-talents’. Tidigare utsågs från SIT ’global top-talents’ 
som inte var beredda att flytta utomlands. Så för att även satsa på talangfulla 
medarbetare som vill utvecklas internt skapades ytterligare en nivå, ’local top-
talents’. Dessa medarbetare är personer som är framstående inom sitt yrke och 
som visat goda resultat på sin nuvarande position. De ska även ha potential och 
intresse av att nå en befattning med lägst svårighetsgrad fem i företaget inom 
fem till sju år. De som utses till talanger är oftast redan vid nomineringen chefer 
eller projektledare för större projekt och det krävs i princip att de ska vara det 
för att kunna ha den utvecklingspotential som nomineringen kräver. Idag finns 
29 ’local top-talents’ i Finspång. SITs tredje nivå i talanghanteringen är 
’emerging talents’, medarbetare som visat mycket goda resultat i sin nuvarande 
roll och som har potential att utvecklas till chef, projektledare eller specialist. I 
dagsläget har SIT ett trettiotal ’emerging talents’. De besitter kompetens som 
företaget inte vill förlora och SIT ser en risk att dessa personer söker sig vidare 
om de inte får nya utmaningar i sin yrkesroll. En utnämning till ’emerging 
talent’ kan innebära att medarbetaren får ett större ansvarsområde eller möjlighet 
att prova nya arbetsuppgifter.  
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4.2.1 Att fostra framtida ledare 

Enligt HR-representanterna är syftet med talent management på SIT är att 
säkerställa en framtida försörjning av nyckelkompetenser på ledarpositioner i 
företaget. Det är en ersättarplanering för att ha bra kandidater som i framtiden 
kan fylla de högre ledarbefattningarna i företaget exempelvis divisionschefer, 
tunga projektledare, specialister eller företagets VD.  
 

Att utnämna, uppmärksamma, utveckla dom här vassaste medarbetarna 
som man ser kan ta dom svåra jobben. Att både liksom uppmärksamma 
dom, dels då utnämna först då, men uppmärksamma dom självklart men 
också utmana dom så att dom utvecklas i den takt som man vill. Sen 
lägger vi ganska stort eget ansvar på talangerna, alltså det är deras, dom 
ska utvecklas. (HR-representant) 

 
De som utnämns till talanger är oftast ledare eller innehar tyngre 
projektledarposter i företaget och de intervjuade från HR-avdelningen upplever 
att satsningen på talent management uppfyller syftet med att säkerställa att 
företaget har bra ledarkandidater till framtiden. Detta eftersom de på ett 
strukturerat sätt utmanas att utvecklas snabbare vilket HR-representanterna 
upplever att de gör. Dessutom rekryteras chefer till högre nivåer i stort sett 
endast internt inom företaget vilket tyder på att man lyckas förse organisationen 
med bra kandidater hela tiden. 

4.2.2 Att utnämna talanger 

Siemens globalt har årligen en process för att utvärdera och potentialbedöma 
chefer inom koncernen. Denna process kallas för ’Performance Management 
Process’ och innebär att chefer från en viss hierarkisk nivå bedömer de chefer 
som finns en nivå under dem. Denna del i ’Performance Management Process’ 
kallas för ’Round Table’. I ’Round Table’ lyfts potentiella ’top-talents’, både på 
lokal och global nivå, som finns inom företagets respektive avdelningar och 
cheferna diskuterar och bedömer deras potential. Det slutgiltiga beslutet om 
vilka som ska utnämnas till talanger tas på SIT–ledningsnivå. 
 
Efter att beslut fattats om vilka som ska utnämnas till talang ska talangens chef 
ge den utnämnda talangen en möjlighet att acceptera utnämningen och informera 
om vad den innebär. I relativt snar anslutning till detta ska chef och talang 
tillsammans skriva en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen görs som ett första 
steg i utvecklingen av talangerna men också för att man ska hålla lite extra koll 
på dem som är nominerade talanger och kunna stötta dem i deras utveckling. 
Utvecklingsplanen är en detaljerad handlingsplan som innehåller talangens 
målbefattning, det vill säga var talangen vill vara om fem till sju år på företaget, 
lämpliga karriärsteg samt de utvecklingsinsatser som kan behövas för att 
möjliggöra detta. Det kan röra sig om utbildningsinsatser eller andra aktiviteter 
som kan vara utvecklande för talangen. Utvecklingsplanen skrivs i samråd med 
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avdelningens HR-representant och är ett dokument som HR-avdelningen samlar 
in för att hålla uppsikt på. Varje år följs utvecklingsplanen upp samt uppdateras i 
samband med att talangen har utvecklingssamtal med sin chef. 
 

Precis som i en vanlig utvecklingsplan så handlar det ju om vad.. på 
vilket sätt ska den här personen få utveckling? /…/ Men aktiviteterna 
kan se lite annorlunda ut. Ofta för den här typen av personer kan det ju 
handla om att öka synligheten globalt till exempel eller synligheten 
lokal också för den delen. (HR-representant) 

 
SIT erbjuder sina ledare olika utbildningar för att stötta dem i sitt chefskap. Det 
finns grundutbildningar som riktas mot medarbetare som precis blivit chefer. 
Det finns även andra mer avancerade utbildningar, för de som varit chefer i 
organisationen en längre tid, som genomförs gemensamt med deltagare från 
Siemensbolag i Skandinavien eller Siemensbolag från hela världen och dessa 
bygger på Siemens ledarskapsfilosofi. Då talangerna ofta är ledare på relativt 
hög nivå erbjuds de utbildningsmöjligheter som anses vara lämpliga för den 
position de befinner sig i och de förutsättningar de för tillfället har.  
 

Jag skulle inte vilja säga att det man brukar säga är gräddfil. Å nu blev 
du talang så nu får du alla dom häftiga jobben som ingen annan har 
möjlighet att söka så är det ju inte. Däremot så utmanas du och har 
lättare att få viss utbildning självklart eftersom vi nominerar till en hel 
del utbildningar. Så då är det klart att vi nominerar ju oftast från våra 
talanger. (HR-representant) 

 
Ytterligare en utbildningsinsats för talangerna är de så kallade ’development 
centers’ som Siemens AG har i Tyskland. Dessutom så har HR-avdelningen på 
SIT tagit fram ett lokalt program som specifikt riktas mot talangerna i Sverige, 
det så kallade talangprogrammet. Det sträcker sig över 3 år och deltagarna har 
några utbildningsdagar per år. Anledningen till att det sträcker sig över en så 
pass lång tidsperiod är att talangen ska känna att det händer något över tid. 
Kursen innehåller flera olika moment som utgår från SITs värderingar.  
 
Talangerna uppmuntras även till att söka en mentor inom företaget, rörlighet 
inom företaget och att ta sig an svårare projekt och uppgifter. HR-
representanterna betonar vikten av att lära i det dagliga arbetet och menar att den 
största utvecklingen ligger där och inte främst i de utbildningssatsningar som 
erbjuds.  
 

Men jag skulle vilja säga att utbildningar är egentligen bara stödinsatser. 
Det viktiga arbetet tycker jag ligger i alltså, talangens arbetsuppgifter, 
alltså i det dagliga och det är där de utvecklas. Och hur talangens chef 
klarar av att hantera den här individen och dess uppdrag. (HR-
representant) 
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I arbetet med att utveckla talangerna har talangens chef ett stort ansvar menar 
HR-representanterna. Det handlar om att ge talangen mer ansvar, nya och 
svårare uppgifter eller möjlighet att utveckla olika färdigheter. Chefen har 
möjlighet och ett ansvar att strukturera sin talangs arbetsuppgifter, delegera 
uppgifter och ge ökat ansvar vilket kan bidra till talangens utveckling. 
Utvecklingsarbetet bör alltså vara en ständigt pågående dialog mellan chef och 
talang som präglas av ett tänk där kompetensutveckling är en del i vardagen. 
  

Chefen har ju ett stort ansvar i att så att säga.. det är ju den personen.. 
det är talangens chef som från början har lyft fram namnet. /…/ Och så 
när den tillsammans med HR och talangen satt en handlingsplan då 
ligger ganska stort ansvar på cheferna att så att säga driva utvecklingen 
för den här individen. (HR-representant) 

 
De intervjuade HR-representanterna upplever att det finns en risk att det inte 
kommuniceras tydligt nog så att talangerna kanske inte har fått en möjlighet att 
skaffa sig en ordentlig uppfattning om talent management. Men man tror ändå 
att talangerna uppfattar att det satsas på dem som något positivt eftersom man 
blir utnämnd och uppmärksammad för det man presterar. Talent management 
blir således ett stöd i deras utveckling, en betydligt tydligare karriär- och 
utvecklingsplanering än de medarbetare som inte är utnämnda till talanger. Dock 
tror de att arbetssättet kommer att förfinas och utvecklas allt eftersom, just nu 
ser de främst vikten av att tydliggöra processen, vad den innebär, vilka som 
utnämns och hur de ska utvecklas och även kommunicera ut vad som faktiskt 
förväntas av de utnämnda talangerna såväl som av deras chefer. 

4.2.3 Talent management innebär inte en raksträcka upp till ledningen  

Det finns naturligtvis förväntningar på talangerna från HR-avdelningen såväl 
som från ledningsgruppen och de chefer som är med vid nomineringen av 
talanger i ’Performance Management Process’. Förväntningarna handlar primärt 
om att nå sitt uppsatta mål, således den definition som finns för talanger. Det 
innebär mer konkret att de ska fortsätta prestera och leverera, ta initiativ och ta 
ansvar för sin egen utveckling. De kan inte luta sig tillbaka och tro att 
utnämningen innebär någon raksträcka in till högsta ledningen. När det gäller 
talangernas förväntningar på sin arbetsgivare tror HR-avdelningen att dessa 
innebär att företaget även fortsättningsvis ska visa att de bryr sig. Att få 
uppmärksamhet, uppskattning, stöttning och förutsättningar för att fortsätta 
sträva mot sina mål. Att en talang utses och att inget mer sedan händer tror de 
intervjuade från HR-avdelningen kan komma att innebära stora problem. 
 

Ja så att inte företaget har satt upp en plan tillsammans med mig och 
ingenting händer.. då är det fara och färde.. men jag tror säkert det finns. 
/…/ Och där har vi ju misslyckats. (HR-representant) 
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4.3 Talent management ur en talangs perspektiv 
Att ha blivit utnämnd till talang på SIT innebär enligt några av talangerna att 
man har blivit identifierad som en anställd med potential att inom en viss 
tidsperiod kunna ta ett visst antal steg inom befattningar. En annan av talangerna 
menar dock att i många fall när man talar om talang så handlar det om 
specialistkunskap men att så inte är fallet på SIT där begreppet innefattar de 
personer som är ledarskapsinriktade. En talang nämner att som talang ska man 
även ha uppnått sina uppsatta mål, uppfyllt förväntningar från medarbetare och 
kunder. Man ska även av sin chef ha bedömts som lämplig utifrån företagets 
talangdefinition. De flesta av de intervjuade talangerna ser utnämningen som en 
signal att företaget har uppmärksammat dem och är beredd att satsa på dem. De 
menar även att de ser det som ett erkännande att man utför ett bra arbete. Några 
av talangerna menar även att de ser utnämningen som en belöning vilket bidrar 
till att man arbetar hårdare. 
 

Utnämningen till talang känns som en trygghet för mig att om företaget 
har fokus på mig och att jag kommer få möjlighet att ta det här stegen 
när jag vill ta dem. (Talang 3) 

 
En av talangerna menar dock att denne inte har fått någon konkret feedback på 
vad man har gjort som är bra eller mindre bra. En annan talang menar att 
utnämningen inte betyder någonting. Detta då talangen menar att oavsett om 
man fått en utnämning eller ej så handlar det om individens förmåga och då 
lyckas man ändå. 
 
En av talangerna nämner även att som talang på SIT får man inga garantier vad 
utnämningen ska leda till men man blir erbjuden ett antal utbildningar och blir 
inriktad mot en högre position. Flera av talangerna tar upp att de kopplar ihop 
utnämningen med möjligheten att gå ett flertal intressanta utbildningar som ger 
möjlighet till utveckling. En av dessa utbildningsmöjligheter är 
talangprogrammet som nämns av två talanger som ett tillfälle då man får träffa 
nya människor från hela Siemens i Sverige vilket ses utvecklande då det bidrar 
till utbyte av erfarenheter. En annan talang nämner även att det ges möjlighet till 
att få en mentor men menar samtidigt att detta inte är något exceptionellt för 
dem som utnämnts till talanger då detta är något som alla medarbetare kan få.  
 
Majoriteten av talangerna upplever att utnämningen inte märks i det dagliga 
arbetet utan att det är möjligheten att gå utbildningar som främst är det som 
märks. De tycker exempelvis inte att de har fått svårare uppgifter eller större 
ansvar. Det nämns dock att man från utbildningarna har fått med sig användbara 
verktyg som omedvetet finns med i det dagliga arbetet. Det finns även några 
som menar att de inte har märkt någon skillnad alls efter att de har utnämnts till 
talanger. 
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Men inget som händer i det dagliga arbetet är kopplat till att jag är 
talang, det kan jag inte påstå utan det är något som är vid sidan om och 
sedan får jag utnyttja det med bästa förmåga. Så det är mycket upp till 
sig själv vad man gör av utnämningen och hur man använder sig av de 
kunskaperna som man får. (Talang 2) 

 
En talang anser sig dock ha märkt skillnad i det dagliga arbetet efter 
utnämningen till talang. Detta genom att bland annat ha blivit tilldelad bredare 
arbetsuppgifter och att arbeta närmare sin chef. Dennes chef var osäker på vad 
som förväntades av en chef till en talang så därav kontaktade chefen HR-
avdelningen och bad om råd.  
 
När talangerna tillfrågades angående vad de ansåg bidrog till att just de utsetts 
till talanger så menade flera av dem att det var på grund av att de presterat på de 
positioner de har haft. En av kvinnorna nämner även att hon tror att just att hon 
är kvinna var en avgörande faktor till att hon utsågs. Detta på grund av att 
företaget strävar efter jämställdhet och att de därför behöver fler kvinnor i 
ledarposition för att öka statistiken.  

4.3.1 Att bli morgondagens ledare 

De flesta av talangerna har en gemensam syn på vilket syfte utnämningen av 
talanger har för SIT, nämligen att fostra morgondagens framgångsrika ledare 
och få fram rätt chefer till de höga positionerna. Detta genom att tidigt 
identifiera personer som anses besitta ledaregenskaper vilket kan ses som en 
långsiktig chefsplanering. Flera av talangerna menar att detta är viktigt inom 
företaget då det finns en tradition att de personer som sitter på de högre posterna 
har ”klättrat” inom företaget. Därför blir det viktigt att tidigt säkerställa och 
utveckla potentiella efterträdare så att dessa poster så småningom kan tillsättas. 
En av talangerna anser att utnämningen kan skapa en stor erkänsla som är bra 
både för individen och för företaget. Detta då det bidrar till bland annat ökad 
lojalitet.  
 

Syftet är ju på något sätt att man vill ha morgondagens ledare på 
företaget och då vill man ju förbereda dem på det. Både igenom 
Siemensifieringen, likriktningen och skapa nätverken genom de här 
grupperna och skapa kunskapsbyggande /…/. Erkänsla, lojalitet och en 
plats för dig pratar vi om i den här organisationen. Då har man fått ihop 
mycket nytta för företaget igenom det där. (Talang 4) 

 
En annan talang menar även att syftet kan vara att ge dessa personer en slags 
belöning med förhoppning om att detta ska få dem att stanna kvar i företaget. 
Ytterligare en annan av talangerna påpekar att satsningen på talent management 
kan ses som marknadsföring av företaget och dess personalpolitik. 
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4.3.2 Att vara utnämnd talang 

Några av talangerna som har intervjuats deltar även i Performance Management 
Processen. De är med och utnämner talanger och har en väsentligt tydligare bild 
av hur utnämningen går till än vad de talanger som inte är med i denna process 
har. En av talangerna menar att det borde vara tydligare vem som tar kontakt 
med vem och hur kontakten ska tas. Samtidigt som processen upplevs rörig 
finns en förståelse för att den är ny. 
 

Ja, min chef är ju inte så att han hinner med alltid så jag tror att det var 
HR-konsulten som sitter för utvecklingsavdelningen som frågade om 
jag hade hört det sen blev det så att chefen sa något på väg ut från ett 
möte och jag sa att jag kan fundera på det. (Talang 4) 

 
De flesta av talangerna anser inte att det finns en skillnad, beroende på om man 
är talang eller inte, i hur arbetet med utvecklingssamtal och utvecklingsplaner 
ser ut. Talangerna menar att precis som alla andra medarbetare så har de 
utvecklingssamtal med sina chefer. Men det är upp till dem själva att driva fram 
och genomföra de utvecklings- och utbildningsplaner som man kommer fram 
till. Det efterfrågas hjälp från HR-avdelningen och även att dessa 
utvecklingsplaner bör genomföras med chefer på högre nivå än den närmsta 
chefen. Detta för att tydliggöra förväntansbilden och öka chansen att nå de mål 
som finns i utvecklingsplanen. Endast två av talangerna menar att de är 
medvetna om att det finns en strategi från företaget att genomföra särskilda 
utvecklingsplaner. En av dem fick en sådan upprättad bara några månader efter 
att denne blivit utnämnd till talang efter att dennes chef rådfrågat HR-
avdelningen och fick veta att en utvecklingsplan skulle upprättas. Talangen 
upplevde detta som ett viktigt moment då det innebar att denne fick arbeta med 
mer utvecklande och övergripande arbetsuppgifter. Den andra talangen har inte 
utarbetat någon sådan plan men känner till det då den läst om det. 
 

Jag har läst det i papper men jag har inte sett det i handling. (Talang 5) 
 
De intervjuade talangerna har en mycket positiv bild av de utbildningar som de 
erbjuds. Utbildningarna upplevs proffsiga och relevanta för deras 
arbetsuppgifter. Vissa av talangerna menar att de upplever att det läggs större 
resurser och det är lättare att få gå de utbildningar som man önskar jämfört med 
innan talangutnämningen. Andra menar att det är svårt att veta om detta beror på 
att man är talang eller om man skulle ha fått dessa möjligheter ändå. Detta då de 
anser att de individer som utsetts till talanger är duktiga personer som företaget 
ändå hade velat satsa på. Men samtidigt så nämner flera av talangerna att de, 
som talanger, erbjuds utbildningar genom talangprogrammet som andra inte har 
tillgång till vilket ses som en möjlighet med utnämningen.  
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Majoriteten av talangerna anser att utnämningen till talang har bidragit eller 
kommer att bidra till deras utveckling. Detta då flera av talangerna har 
förhoppningen om att bli mer synlig i företaget, vilket långsiktigt kan leda till 
utveckling. Utbildningarna, som erbjuds, är också en stor faktor till att man 
känner att utnämningen bidrar till utveckling. Förutom innehållet i dessa 
utbildningar ses även möjligheten att träffa och utbyta erfarenheter med andra 
personer i samma situation som utvecklande. En av respondenterna anser dock 
att utnämningen till talang inte bidrar på något sätt till utveckling detta då denne 
inte upplever att något har förändrats sedan utnämningen. 

4.3.3 Utan förväntningar saknar utnämningen mening 

De flesta av talangerna tror att det antagligen finns förväntningar på dem men 
det är inget de är säkra på då de inte fått information om det. Några av 
talangerna menar att eftersom de har getts den här möjligheten så borde det 
finnas en förväntan att de ska leverera. En annan talang upplever att eftersom 
företaget har satsat så finns även förväntningar på talangen att fortsätta prestera. 
En tredje menar dock att denne hoppas att förväntningar är något som finns för 
annars saknar utnämningen mening. Majoriteten av talangerna upplever inte att 
det finns uttalade krav men önskar att detta ska bli tydligare uttalat då de 
upplever att det finns stor otydlighet i arbetet med talanger. 
 

Det är väl det att den otydligheten som finns i [talanghanteringen]. Att 
de vill satsa på ledare och höja kompetensen bland ledare och den biten 
är ju ganska tydligt. Men kanske inte förväntningarna på vad utgången 
av det här [talanghanteringen] är från deras håll. (Talang 2) 

 
Talangerna menar att de från företaget förväntar sig att få arbeta på positioner 
där de får användning av de kunskaper som de har fått genom utbildningar de 
gått. De förväntar sig även anställningstrygghet, bra löneutveckling och att 
talangprogrammet slutförs. En av talangerna menar att denne tidigare hade 
förväntningar men inte längre då företaget inte levt upp till dem. Talangen hade 
förväntat sig mer aktivitet från HR-avdelningen i form av utvecklingsinsatser 
och aktiviteter där alla talanger på företaget medverkade. 
 

All den energi som jag lägger på att Siemens ska gå bra vill man ju få 
tillbaka så att man mår bra själv. (Talang 4) 

 
Hälften av talangerna upplever inte att de har någon skyldighet till företaget. En 
av dem uttrycker att detta beror på att företaget tänker egoistiskt. De talanger 
som menar att de känner en skyldighet till SIT uttalar en vilja att ge företaget 
något tillbaka genom att prestera. Men menar samtidigt att de inte vet om detta 
beror på utnämningen eller lojaliteten till företaget. En av dem menar att denne 
alltid har känt skyldighet att prestera och att det inte har påverkats av 
utnämningen. 
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Nä för jag vet att företaget bara tänker egoistiskt och jag vet att de bara 
gör det för att försäkra sig om att tillgodose sin egen framtid och sina 
ekonomiska intressen så inget är gratis. (Talang 6) 

4.4 Hinder och möjligheter för talent management 
De intervjuade från HR-avdelningen på SIT menar att fördelarna med talent 
management överväger nackdelarna vilket är något som även talangerna anser. 
Talent management ger enligt HR-representanterna och talangerna SIT fördelar 
eftersom det syftar till att hitta framtida nyckelpersoner och bidra till deras 
utveckling samtidigt som man bygger en chefskultur som passar företaget. Den 
här typen av chefsförsörjning bidrar dessutom förhoppningsvis till att individen 
utvecklas, trivs och vill stanna i företaget. 
 
Flera av talangerna menar att företagets uppmärksamhet och erbjudanden om 
utvecklingsmöjligheter bidrar till att man i högre grad vill stanna kvar och att 
man vågar satsa mer än vad man tror sig annars skulle ha gjort. De menar även 
att det både externt och internt synliggör att företaget är måna om sina 
medarbetare och att det finns karriärvägar inom företaget. Det nämns även att 
talent management är en möjlighet att ”siemensifiera” eller likrikta personer som 
i framtiden kommer ha stor påverkan på företaget. Dock poängterar HR-
representanterna att talent management inte är vägen till frälsning, man kan 
aldrig veta om de som utses verkligen kommer bli de nästa ledarna trots att man 
har förhoppningar om att det ska vara så. Man riskerar dessutom att stirra sig 
blind på en viss grupp människor och missar de som inte lyfts av sina chefer, 
men som egentligen har samma potential. Dessutom menar man att det alltid 
finns risker med att förlita sig på för stor internrekrytering som istället blir ett 
hinder för företaget.  
 
En förutsättning för att talent management ska ha positiva effekter är enligt HR-
representanterna att det finns utvecklingsmöjligheter för alla på företaget och att 
man inte enbart satsar på den lilla gruppen talanger. Detta är även något som en 
av talangerna tar upp då denne ser en risk i att bara fokusera på ledare och på så 
sätt riskera att de andra områdena i företaget glöms bort. HR-representanterna 
anser dock att talent management inte är en isolerad företeelse utan satsar även 
på utbildning och utveckling för alla medarbetare oavsett ambitionsnivå, och 
upplever alltså inte att det påverkar företaget negativt att man satsar lite extra på 
några. Annars tror man att satsningen på talent management skulle kunna skapa 
stort missnöje och orättvisa bland medarbetarna och få negativ effekt för 
företaget vilket skulle kunna medföra att medarbetarna presterar sämre eller 
försvinner från företaget. Orättvisa är även något som flera av talangerna tar upp 
som en potentiell följd av att utse talanger. Samtidigt upplever de att orättvisa 
inte är något problem då utnämningen av talanger inte diskuteras på företaget 
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och som för de flesta, såväl talanger som medarbetare, är relativt okänt. 
Talangerna ser dock en risk i att utnämningen skulle kunna leda till att talanger 
känner för stor press och tar nya steg utan att vara mogna. De tror även att detta 
är något som skulle hända om de förväntningar som ställs inte är tydligt uttalade. 
Några av talangerna ser även en risk i att utnämnda talanger blir mer attraktiva 
för andra företag och lämnar SIT. Men samtliga menar de att detta är risker som 
företaget bör ta på grund av att fördelarna överväger.  
 
Ett annat stort hinder för talent management som poängteras av flera talanger är 
chefernas stora betydelse. De menar att chefers personliga åsikter om talent 
management och deras relation till medarbetarna i hög grad kan påverka vilka 
som utnämns och även det fortsatta arbetet med utsedda talanger. Det kan även 
vara så att chefer tänker egoistiskt och inte vill förlora, för sin verksamhet, 
viktiga personer. Detta skulle enligt talangerna bidra till att vissa personer, på 
grund av sin chef, har större chans att bli utnämnda till talanger och få ut mer av 
utnämningen än andra. Några av talangerna menar att detta skulle kunna 
undvikas genom att en oberoende part var delaktig exempelvis en representant 
från HR-avdelningen. 
 

Jag tror att det finns chefer som inte släpper fram talanger. Jag vet själv 
hur svårt det är att släppa dem som är bra. För det gör så ont att se att 
man får stora luckor i sin egen organisation. Men det är mycket hur du 
jobbar som chef att du kommer proaktivt och säger jag tycker att nu är 
det dags för dig att göra det här. Att man tänker till och försöker pusha 
dem som är tysta som man vet borde. Det krävs i alla fall på en högre 
nivå att HR är med för annars kan det bli så att vissa affärssegment får 
fler och utvecklar talanger på ett bättre sätt. (Talang 7) 

4.5 Framtiden för talangerna 
De redan utnämnda talangerna diskuteras varje år i samband med performance 
management processen vilket kan innebära att en talang, som inte längre 
presterar på den nivå som krävs, kan sluta anses vara talang. Men generellt sett 
anses framtiden och möjligheterna vara mycket goda för talangerna. Att det hålls 
ett extra öga på talangen och på dennes utveckling tror representanterna från 
HR-avdelningen kan bidra till att de ska vilja stanna inom Siemens koncernen 
även i framtiden. Detta då talangen ser att företaget är villigt att satsa långsiktigt 
på den och stötta så att man når dit både de och företaget vill.  
 
Majoriteten av respondenterna menar att deras framtidsplaner, gällande vart man 
vill nå och prestera, inte har påverkats av utnämningen. Oavsett om de är 
talanger eller inte så har deras ambition varit att byta arbete och i framtiden få 
spännande, utmanande och intressanta tjänster. Samtliga respondenter ser sig 
själva arbeta kvar på SIT i framtiden och de nämner att anledningen till det är att 
SIT är ett företag med stora möjligheter då det finns många olika affärsområden 
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på samma ort. De upplever det även som att utnämningen bidragit till en större 
möjlighet att nå deras mål eftersom de har uppmärksammats av företaget. En av 
respondenterna menar dock att denne har funderat på vad den här utnämningen i 
framtiden kommer att bidra till och att det är otydligt om utnämningen kommer 
att göra någon skillnad. Men hoppas trots detta på att utnämningen kommer att 
vara till fördel eftersom SIT valt att satsa. 

4.6 Sammanfattning av resultat 
Enligt HR-representanterna är syftet med att utse talanger att kunna försörja 
främst ledarpositioner i företaget. Detta görs genom att utnämna, 
uppmärksamma och utveckla de medarbetare som man anser ha potential att ta 
svårare befattningar inom en relativt snar framtid. HR-representanterna anser att 
satsningen uppfyller syftet. Detta då talangerna på ett strukturerat sätt utmanas 
att utvecklas och att höga chefspositioner på SIT främst tillsätts internt. Då 
beslut har fattats om att en medarbetare är en talang ska denne informeras och 
nästa steg är att talangen tillsammans med sin chef ska göra upp en 
utvecklingsplan. Denna utvecklingsplan innefattar utvecklingsplaner så som 
utbildningsinsatser, mentorskap och ta sig an svårare arbetsuppgifter och 
projekt. Vikten av att lära i det dagliga tas upp av HR-representanterna. De 
menar även att talangens chef har ett stort ansvar i dessas utveckling. 
Förväntningarna på talangerna är enligt HR-representanterna att de ska nå sina 
mål och fortsätta att prestera och leverera. 
 
De intervjuade talangerna uppfattar utnämningen som att de har 
uppmärksammats av företaget och att företaget tänker satsa tid och resurser på 
dem. Att vara utsedd till talang upplevs av samtliga positivt och flera av de 
intervjuade talangerna anser att processen för hur talanger utses är bra. Några 
nämner även att de upplever att utnämningen ger mer än bara en utnämning 
exempelvis de speciella utbildningar som erbjuds vilket ses positivt. Talangerna 
har dock en gemensam uppfattning om att de saknar information och tydlighet 
kring vilka förväntningar företaget har på dem. De menar även att 
kommunikationen till talangerna borde bli bättre för är inte målen tydliga så är 
det svårt att arbeta mot dem. Handledning, karriärplanering, tydligare karriärmål 
och utvecklingsplan är något som efterfrågas, då de inte anser att detta är något 
som kommer med utnämningen. 
 
HR-representanterna och talangerna ser hinder och möjligheter med talent 
management, men menar att fördelarna överväger nackdelarna. Möjligheter som 
ses är att hitta framtida nyckelpersoner och få dem att utvecklas och stanna kvar 
i företaget. En annan möjlighet som även ses med talent management är att 
bygga en chefskultur som passar företaget. Hinder som tas upp är att man 
fokuserar endast på ledare och det ses en risk i att andra områden glöms bort. 
Några av talangerna ser även chefernas stora betydelse som ett hinder.  
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5 Diskussion 
I avsnittet förs en diskussion där resultaten kopplas samman med den teori som 
tidigare presenterats. Diskussionen berör aspekter som hur talent management 
fungerar i praktiken, varför företag använder sig av talent management samt om 
talangutnämningen har någon betydelse. Därefter diskuteras de hinder och 
möjligheter med talent management som framkommit i studien. Kapitlet 
avslutas med en kritisk reflektion av studien samt slutsatser och tankar kring 
fortsatt forskning på området. 

5.1 Talent management i praktiken 
Genomförandet av talent management kan utifrån det tekniskt-rationella 
perspektivet ses som ett sätt att öka produktivitet och effektivitet för att på bästa 
sätt uppnå sina mål (jfr. Ellström, 1992). SIT’s HR-representanter menar att det 
är det huvudsakliga syftet med satsningen på talent management i företaget 
eftersom man strävar efter att förebygga att i framtiden ha bra och kompetenta 
ledare. Men talent management kan även ses som en kamp mellan olika 
intressegrupper inom organisationen i enlighet med konflikt-kontroll 
perspektivet (Ellström, 1992). Då genomförandet påverkas av många olika 
aspekter såväl globala som nationella innebär det att processen påverkas av 
många olika intressenter. Ett exempel på detta skulle kunna vara att SIT har 
idéer och tankar kring vad som bör ske för att företaget ska få de kompetenta 
ledare som satsningen syftar till att föra fram. Samtidigt som talangerna har en 
egen ambition att göra karriär och utvecklas för att hålla sig anställningsbar och 
strävar därmed efter att talang utnämningen ska gynna deras intressen så mycket 
som möjligt.  Även Siemens globalt har sin vilja om hur talent management bör 
skötas och vad det ska leda till vilket innebär att respektive intressegrupp har 
krav och förväntningar på hur det ska arbetas med talent management. Detta då 
alla av naturliga skäl vill ha ut så mycket som möjligt av satsningen. 
Genomförandet kan på detta sätt ses som en kamp mellan olika intressenter där 
den starkaste styr (jfr. Bolman och Deal, 2005). Samtidigt finns det ytterligare 
intressegrupper inom företaget, så som chefer, som kan hjälpa eller stjälpa 
satsningen på olika sätt genom att aktivt delta eller i värsta fall motarbeta 
talanghanteringen.  

5.1.1 Talangens utveckling 

När en talang utnämnts skall denne tillsammans med sin chef fastställa 
målbefattning och utforma en konkret plan för hur medarbetaren ska utvecklas 
för att nå målet, det vill säga en utvecklingsplan. Majoriteten av talangerna anser 
sig ha utvecklingssamtal precis som alla medarbetare men endast ett fåtal av 
talangerna anser sig ha en specifik utvecklingsplan till följd av att de är talanger. 
Detta skulle kunna ses som ett nederlag då HR-representanterna uppger att SIT 
satsar mycket på talangernas utveckling och att det är en oerhört viktig del i 
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arbetet med talanger. Dessutom verkar det även vara viktigt för talangerna då 
flera uppger att en utvecklingsplan är något de saknar och något de efterfrågar 
från företaget. En sådan utvecklingsplan skulle bidra till att talangen får en ökad 
förståelse vad företaget menar att utnämningen ska leda till. Vroom (1964) 
menar att motivationen ökar om det finns en möjlighet till målupplevelse. Det 
medför att för att öka talangernas känsla av tillfredsställelse och bidra till att de 
motiveras att fortsätta utvecklas blir arbetet med utvecklingsplanen, som konkret 
ska visa talangernas mål och vägen dit, som vi tidigare varit inne på oerhört 
viktigt. Flera av talangerna efterfrågar dessutom mer stöd från HR-avdelningen 
beträffande karriärutvecklingen, utvecklingssamtal och utformning av 
utvecklingsplaner. De menar att ökat stöd skulle bidra till en tydligare bild av 
vad som förväntas av dem som talanger och också vilket stöd de kan förvänta 
sig från företaget. En av talangerna menar sig dock ha en utvecklingsplan som 
utformats tillsammans med talangens chef och HR-ansvarig på avdelningen. 
Detta efter att talangens chef tagit reda på vad som förväntas av en chef till en 
talang och det framkom att en utvecklingsplan skulle utformas. Detta skulle 
kunna tolkas som att förutsättningarna för arbetet med talent management finns 
men att de inte tydligt har kommunicerats till berörda parter så som talanger och 
dess chefer.  Denna otydlighet skulle kunna bero på att man inom företaget har 
olika föreställningar kring vem som bär det stora ansvaret i arbetet med talanger 
vilket bidrar till att arbetet med talent management inte blir som planerat. 

5.1.2 Det dagliga arbetet 

Generellt sett så uttrycker talangerna på SIT en känsla av otydlighet kring 
utnämningen till talang och vad det innebär för dem och deras dagliga arbete. 
Den del i det strategiska arbetet med talent management som HR-
representanterna anser vara mest utvecklande för talangerna är det som är 
kopplat till det dagliga arbetet. De menar att i och med utnämningen till talang 
bör dennes dagliga arbete förändras exempelvis genom att få utökat ansvar för 
att utvecklas snarare än formell utbildning. Ett humanistiskt perspektiv lägger 
tonvikten för genomförandet av en satsning som talent management främst på 
informella processer (jfr. Ellström, 1992). Utifrån det humanistiska perspektivet 
blir därför det ökade ansvaret i det dagliga arbetet en viktig del i utvecklingen av 
talangerna. Majoriteten av talangerna upplever dock inte att detta är något som 
utnämningen bidragit till. De menar snarare att det som främst har påverkats är 
möjligheten till att få delta i olika utbildningar. Detta skulle kunna ses som att 
HR-avdelningen inte har nått ut med hur det är tänkt att arbetet med talangerna 
ska fungera för att de ska utvecklas på det sätt som företaget vill. För de talanger 
som är väldigt drivna i sitt arbete skulle ett ökat ansvar kunna göra dem ännu 
mer motiverade att utvecklas och ta sig an svårare uppgifter och/eller positioner 
(jfr. Latham och Locke i Pinnington och Edwards, 2000). Då talangerna inte 
upplever att de fått mer utmanande arbetsuppgifter skulle detta kunna innebära 



 

 36 

att de tappar motivationen. Men även att de känner att talangutnämningen inte 
ger något och att företaget inte lever upp till deras förväntningar.  
 
En annan möjlig följd av att talangerna inte får förändrade arbetsuppgifter skulle 
kunna vara att talangerna inte kan praktisera det de har lärt sig genom de olika 
utbildningarna de medverkat i. Detta kan innebära att talangerna inte utvecklas 
så mycket som de skulle kunna med tanke på de utbildningsinsatser de får men 
även att företaget inte heller får ut mesta möjliga. Talangerna på SIT är väldigt 
nöjda med de formella utbildningsmöjligheter som erbjuds och de upplever att 
dessa är mycket relevanta och bra.  De menar dock att kopplingen till det 
dagliga arbetet känns otydlig vilket enligt oss skulle kunna medföra, på lite 
längre sikt, att talangerna tappar intresset och motivationen då de inte ser att de 
får användning av sina nya kunskaper (jfr. Hackman och Oldham i Pinnington 
och Edwards, 2000). 

5.1.3 Vem bär det stora ansvaret?  

En aspekt som betonas av HR-representanterna är chefernas viktiga roll i arbetet 
med talent management (jfr. Hirsh, 2004). De menar att då det är chefen som har 
nominerat talangen så har den också lyft upp och sett medarbetarens potential. 
Talangens chef ansvarar för att utvecklingsplanen utformas och efterföljs och är 
även den som har det främsta ansvaret för att ge talangen utökat ansvar genom 
nya och svårare uppgifter, vilket enligt HR-representanterna är den stora delen i 
deras utveckling. Flera av talangerna berör frågan om chefens roll men på lite 
olika sätt. En talang vars chef tagit reda på mycket om innebörden av 
talangutnämningen och upplever större förändringar i det dagliga arbetet efter 
utnämningen till talang än vad de andra talangerna gör. Talangen menar även att 
det är tack vare detta som utnämningen bidragit till utveckling. Dock menar 
flera av talangerna, som inte delar dessa erfarenheter, att det finns en risk att 
chefers personliga åsikter och intressen kan stoppa en talang och dennes 
utveckling genom att inte låta talangen utvecklas och byta arbetsuppgifter eller 
arbetsplats. 
 
Detta resonemang tyder på att chefens arbete blir otroligt viktigt för en talangs 
utveckling. En chef som stöttar sin talang kan lyfta och utveckla denne i sin roll 
som ledare och bidra till att talangen är väl förberedd och i framtiden lättare kan 
ta en befattning med högre svårighetsgrad. Får inte talangen detta viktiga stöd 
skulle det kunna innebära att talangerna inte kan ta de karriärsteg som krävs för 
att nå målbefattningen. Då det tycks finnas en otydlighet kring vad utnämningen 
till talang leder till och då talangerna har relativt olika erfarenheter av hur 
cheferna hanterat deras utnämning så kan det tyckas sakna en tydlighet i 
kommunikationen till cheferna gällande vilka förväntningar som finns på dem 
och deras arbete. HR-avdelningen spelar här en stor roll då det blir viktigt att 
tydligare kommunicera ut vad som är meningen med talent management för att 
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cheferna ska kunna arbeta utifrån detta. Är då talangernas utveckling enbart 
chefernas ansvar? Talangerna efterfrågar större påverkan från HR-avdelningen 
och en tätare kontakt. Hirsh (2004) menar att det kan vara svårt att prata med sin 
närmaste chef om karriärutveckling och därför bör HR-avdelningen finnas med 
som ett stöd i processen. Några av talangerna menar även att det vore lämpligt 
att ha kontakt med andra chefer än sin närmaste. Det skulle kunna bidra till att 
det för talangen blir lättare att mer konkret arbeta mot sina karriärmål. Att 
diskutera en befattning som hierarkiskt sett ligger över sin chefs eller uttrycka en 
vilja att byta tjänst är inte alltid så enkelt att göra med närmsta chef. Detta 
eftersom denne eventuellt inte vill att talangen ska byta position. Att ha ett 
sådant utbyte skulle även kunna bidra till att talangen får mer kunskap om vad 
arbetet på en högre nivå i organisationen innebär men också för att synliggöra 
talangen högre upp i organisationen. 
 
En annan aspekt att diskutera blir även HR-avdelningens roll då även de bör 
tillskrivas ett visst ansvar i att stötta och informera cheferna så att de kan göra 
ett bra arbete tillsammans med talangerna (jfr. Farley, 2005). Detta tycks vara 
något som i nuläget inte riktigt görs. Vad beror det bristande arbetet mellan 
chefer och talanger på? Det är svårt att säga men som vi tidigare nämnde så kan 
en förklaring vara att det finns en oklarhet i vem det är som bär det främsta 
ansvaret i arbetet med talangerna. Om detta skulle vara fallet så kanske det 
bidrar till att cheferna inte prioriterar talanghanteringen. En annan förklaring 
skulle kunna vara att de direktiv och det stöd som cheferna får av HR-
avdelningen inte är tillräckliga. För att minska risken att utnämningen endast blir 
ord och inte handling är det således viktigt för SIT att involvera sina chefer, 
ledning och HR-avdelning i arbetet med talangerna för att uppnå bästa möjliga 
resultat (jfr. Thorne och Pellant, 2006). Det kan därför anses viktigt att 
tydliggöra roller och vilket ansvar som ligger på alla inblandade för att 
talangerna ska uppleva att satsningen i högre grad bidrar till utveckling. 
Självklart har även talangerna ett eget ansvar för deras utveckling, men de måste 
få en chans att veta vad utnämningen innebär för att motiveras till detta. Enligt 
Hackman och Oldham (i Pinnington och Edwards, 2000) måste talangerna, för 
att bli motiverade, även känna ett personligt ansvar att utvecklas, något som 
både de själva så väl som HR-avdelningen påpekar att de har. Att vara talang är 
ingen räkmacka in i högsta ledningen utan talangerna måste själva anstränga sig 
för att nå dit och för att hela tiden utvecklas. Det är viktigt att talangerna känner 
att satsningen känns meningsfull för dem för att de ska motiveras att utvecklas 
vidare (jfr. Hackman och Oldham i Pinnington och Edwards, 2000) 

5.2 Varför talent management? 
Det finns flera anledningar till att ett företag väljer att satsa på talent 
management. Företag kan utåt sett tyckas ha ett syfte med talent management 
men möjligt är även att det skulle kunna finnas andra aspekter som spelar minst 
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lika stor roll. Vissa anledningar kan anses vara tydligt uttalade medan andra 
finns mer som bakomliggande motiv eller effekter. Utifrån studiens resultat 
verkar talangerna vara relativt medvetna om att det skulle kunna finnas andra 
skäl till att de utsetts till talanger är den uttalade ersättarplaneringen. Dessa 
outtalade skäl skulle kunna skapa ett missnöje gentemot SIT om talangerna 
upplever att satsningen inte uppfyller de utlovade premisserna utan gör något 
helt annat. Men överenskommelsen som gjorts mellan talangen och företaget 
grundas inte på vad den avsåg att innebära utan snarare hur den uppfattats av 
individen (jfr. Rousseau, 1995).  

5.2.1 Talent management- konkurrensfördel eller likriktning? 

HR-representanterna på SIT påpekar att satsningen görs för att säkra företaget 
och öka produktiviteten i framtiden. De handlar om att främst behöver säkra sin 
ledarförsörjning och skapa en bra grund för ersättarplanering. Det skulle kunna 
förklaras utifrån ett tekniskt-rationellt synsätt på talent management då det 
handlar om att utveckla personer som i framtiden kan bidra till att utveckla 
företaget framåt och på så sätt ge företaget konkurrensfördelar (jfr. Ellström, 
1992). Urvalsprocessen är rationellt utformad med en strukturerad arbetsgång 
där talangerna rustas för att vara väl förberedda att så småningom kunna ta höga 
positioner i företaget. SIT är en relativt hierarkisk organisation samtidigt som 
den består av många affärsområden och verksamheter vilket gör att det finns 
stora möjligheter till intern rörlighet inom organisationen, vilket både HR-
representanter och talanger är eniga om. Intern rörlighet blir även viktigt då 
talangen bör stiga ett visst antal nivåer i svårighetsgrad under sin tid som talang 
och då företaget uppmuntrar till att talangerna ska utvecklas inom olika områden 
för att bli det som inom SIT anses vara en bra ledare. Denna möjlighet är av stor 
vikt för att talangerna inte ska känna missnöje och besvikelse (jfr. Pinnington 
och Edwards, 2000). Det skulle därför kunna anses viktigt att företag överväger 
om det är möjlig att uppfylla löften innan de utlovas. Utifrån de uttalanden som 
HR-representanterna gjort verkar dessa möjligheter finnas på Siemens och även 
talangerna verkar uppleva det på liknande sätt.  
 
Att utse talanger behöver inte enbart ha ett tekniskt-rationellt arbetssätt utan kan 
ses som ett sätt för ledningen att kontrollera och säkerställa att de personer som 
anses lämpliga är de som förbereds för att ta över. Ledningen, som har den 
formella makten, kan således utnämna de individer som passar deras ståndpunkt 
och intressen bäst. Ur ett konflikt-kontroll perspektiv skulle detta kunna ses som 
en möjlighet till att mobilisera makt och utveckla medarbetare som är i linje med 
de värderingar och den verksamhet man vill ha och på så sätt stärka sin egen 
makt (jfr. Ellström, 1992). Man ser dessutom till så att medarbetare med 
avvikande uppfattningar inte får så stor plats, vilket kan ses som likriktning och 
som några av talangerna diskuterar. De menar att talent management för dem är 
en del i ”simensifieringen” av Siemens chefer. Även Alvesson och Willmott 
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(2005) menar att strategiska insatser kan användas för att forma individen och 
skapa de medarbetare som man vill ha i organisationen. Vad skulle då en sådan 
likriktning kunna få för följder? Dels formas talangerna på SIT av de 
värderingar som ledningen tycker att de bör representera och kommer troligtvis 
även i framtiden att dela dessa värderingar. Det skulle kunna tolkas som att 
denna likriktning skapar en enhetlighet i företaget vilket kan tyckas bra då alla 
drar åt samma håll. Att ha ledare som håller ihop företaget med en gemensam 
grundfilosofi skulle å ena sidan kunna ses som något positivt för SIT. Å andra 
sidan anpassar sig individerna till det som redan finns istället för att kritiskt 
reflektera och granska den situation företaget befinner sig i. Det skulle kunna 
resultera i att utvecklingen avstannar för att det inte kommer in några nya idéer 
eller tankesätt i företaget. Personer och ledare som inte fostrats i 
talangprogrammet kanske skulle kunna bidra till bättre utveckling och även bli 
bättre ledare. Att arbeta med talent management skulle med ”simensifieringen” i 
åtanke även kunna innebära att individer som skiljer sig för mycket från den här 
vedertagna normen inte väljs till talanger just för att de inte delar samma 
värderingar. Det skulle i så fall innebära att man ytterligare befäster ett visst sätt 
att tänka, vara och agera som chef på SIT. Talangerna själva nämner att 
satsningen på talent management skulle kunna bidra till att talanger och i 
förlängningen ledare väljs endast för att de passar in och inte på grund av den 
kompetens de besitter. Enligt talangerna skulle detta kunna vara en stor fara och 
på längre sikt innebära problem för företaget. Då SIT arbetar med talent 
management och satsar resurser på att få duktiga ledare i framtiden så kan detta 
tolkas som att det inom SIT är viktigt med ledarskap och kompetenta ledare. 
”Siemensifieringen” skulle om den går för långt kunna motverka att kompetenta 
ledare förs fram. Detta eftersom företaget skulle kunna föra fram ledare som har 
liknande åsikter men som inte nödvändigtvis har den kompetens som krävs. 

5.2.2 Talent management- för att få medarbetare att stanna? 

Några av talangerna menar att utnämningen till talang kan skapa en stor erkänsla 
som gynnar individen såväl som företaget. Det nämns att syftet med satsningen 
kan vara belöning eller självförverkligande för individen. Ur ett humanistiskt 
perspektiv ses syftet med strategiska satsningar, så som talent management, vara 
att uppfylla medarbetarnas behov av gemenskap, delaktighet och 
självförverkligande (jfr. Ellström, 1992). Att få individen att känna sig som en 
viktig del av företaget och att företaget satsar på honom eller henne är något som 
är viktigt för SIT då en av deras grundläggande värderingar är att deras 
medarbetare är nyckeln till framgång. En känsla av detta skulle i sin tur kunna 
innebära att talangerna känner att de vill göra sitt yttersta på sin position samt att 
det vill stanna kvar och utvecklas inom företaget, något som de flesta av 
talangerna även nämner. Långsiktigt kan ett humanistiskt tankesätt kring 
strategiska frågor vara mindre bra för organisationen. Ekonomi, så som 
marknadsandelar och att företaget måste matcha effektiv produktion med dess 
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kostnader, är viktigare faktorer för lönsamheten än att bara se till medarbetarnas 
bästa (McGuire, Cross och O’Donnell, 2005). Är det då viktigast för ett företag 
att ha medarbetare som trivs och som får uppskattning för sitt engagemang eller 
att ha en effektiv och lönsam produktion? Båda dessa aspekter måste enligt oss 
ta i beaktande, men vi tror att talent management kan bidra till att få duktiga 
medarbetare att stanna kvar i företaget. Detta kanske främst då utnämningen, 
enligt de flesta talangerna, ses som en indikator från företaget att man är 
uppskattad och anses utföra ett bra arbete. En annan tolkning skulle kunna vara 
att det ur konkurrenssynpunkt är bättre att satsa på talangfulla medarbetare än att 
inte visa dem uppskattning. Detta då de i framtiden har möjlighet att utveckla 
företaget och på så sätt bidrar till en effektiv och lönsam produktion. Risken 
finns annars att dessa medarbetare söker sig till en annan arbetsgivare där de får 
mer uppskattning i jakten på utveckling och karriär, vilket kan ge företaget stora 
kostnader då nya medarbetare ska inskolas i företaget och arbetsuppgifter. Några 
av talangerna menar vidare att det erkännande som utnämningen ger bidrar till 
en vilja att arbeta hårdare och prestera mer, vilket även skulle kunna tyda på att 
talent management kan bidra till ökad effektivitet och en bättre produktion.  

5.2.3 Talent management- en strategi för att passa in? 

En av de kvinnliga talangerna menar att frågan om jämställdhet påverkar att just 
hon valdes till talang. Hon menar att hon upplever att hon valdes för att de 
behövde ha fler kvinnor på höga positioner i företaget. Jämställdhetsfrågan 
skulle ur ett institutionellt perspektiv snarare tolkas som om en aspekt för att 
skapa legitimitet både i och utanför organisationen (jfr. Ellström, 1992). Vi 
upplever att det pågår en stor debatt i samhället och inte minst i media om att 
arbetsplatser och dess styrelserum bör vara mer jämställda. En jämställd 
arbetsplats kan således tolkas som ett krav som finns både inom och utanför 
organisationen och enligt ett institutionellt synsätt blir detta något som SIT vill 
leva upp till.  
 
Utifrån det institutionella perspektivet kan även talent management ses som en 
strategi för företag att skapa legitimitet och uppfylla krav från externa såväl som 
interna aktörer (Ellström, 1992). Talent management är, enligt bland andra 
Thorne och Pellant (2007), ett fenomen som kommit starkt de senaste åren och 
som anses vara en viktig framtida utmaning och strategiskt viktigt för att visa att 
man är ett utvecklingsinriktat företag som satsar inför framtiden (Thorne och 
Pellant, 2007; Lewis och Heckman, 2006). Detta menar även en av talangerna 
då denna anser att talent management bidrar till att personer inom och utanför 
organisationen ser att företaget satsar på sina medarbetare och för en god 
personalpolitik. Det visar även att det finns karriärvägar och 
utvecklingsmöjligheter. En möjlig tolkning skulle därmed kunna vara att SIT 
satsar på talent management eftersom det ger en möjlighet att skapa sig ett gott 
anseende som arbetsgivare och även bidra till att företagets medarbetare 
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upplever att SIT är en arbetsgivare som för en god personalpolitik. Det blir då 
viktigare att ha talent management på agendan än att faktiskt genomföra 
satsningen på ett bra sätt. Således kan det även tolkas som att SIT satsar på 
talent management för att konkurrenter gör det och för att detta är något som 
förväntas av ett företag som SIT. Dock har studiens resultat visat att satsningen 
innefattar mer än bara en legitimeringsaspekt då SIT har utvecklat och 
praktiserar ett arbetssätt för talent management samtidigt som talangerna 
upplever satsningen som något de har utbyte av då de i och med utnämningen 
får ett större utbud utbildningar som de erbjuds gå. Däremot menar majoriteten 
av talangerna att detta utbyte skulle kunna vara större, vilket skulle kunna tolkas 
som att talent management på SIT först och främst ämnar uppnå det syfte som 
företaget satt upp och inte främst är till för talangernas skull. Detta är något som 
en av talangerna belyser då denne inte känner någon skyldighet till SIT, i och 
med utnämningen till talang, då talangen anser att företaget alltid tänker 
egoistiskt. Om talangutnämningen endast skulle vara tomma ord från företagets 
sida så finns det en stor risk att talangerna tappar förtroendet för företaget och i 
långa loppet att företaget tappar sin trovärdighet gentemot sina medarbetare och 
omgivningen.  

5.3 Att vara talang- har det någon betydelse? 
Enligt de intervjuade HR-representanterna är en talang en medarbetare som 
oavsett nivå visar stor potential samtidigt som denna under en längre tid har 
visat bra resultat. De som utses till talang är oftast chefer eller högt uppsatta 
projektledare något som i princip krävs för att leva upp till definitionen av vad 
en talang är då ambitionen är att nå befattningar högt upp i organisationen inom 
fem till sju år. Att utse de som anses ha störst potential är i enlighet med det 
tekniskt-rationella perspektivet (jfr. Ellström, 1992). Ett humanistiskt perspektiv 
skulle däremot se på vilka som utnämns till talanger då man utifrån ett sådant 
perspektiv anser att alla medarbetare bör ges samma möjlighet (jfr. Ellström, 
1992). Detta skulle kunna ses omöjligt med en satsning som talent management 
då fokus läggs på en mindre grupp medarbetare i detta fall chefer. Dock menar 
HR-representanterna att alla medarbetare som visar stor potential, oavsett nivå, 
har samma chans att bli utnämnda till talang. Vad innebär då att ha samma 
chans? Då det finns tydligt definierat vad en talang är och att denne ska ha 
potential att nå en viss befattning blir detta en intressant fråga. En tolkning 
skulle kunna vara att det för att utnämnas till talang krävs att man sitter på en 
relativt hög position för att ha möjlighet att uppfylla den definition som finns 
vilket får till följd att inte alla har samma möjlighet. 

5.3.1 Vilka förväntningar finns i och med utnämningen till talang? 

Talangerna uppfattar generellt sett satsningen på talent management som något 
positivt. Främst då de anser att nomineringen innebär ett erkännande och en 
synlighet i organisationen. Flera av talangerna ser utnämningen som ett kvitto på 
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att det jobb de gör uppskattas av företaget. Denna feedback, som fås genom 
utnämningen, kan ses som en motiverande faktor som får talangerna att arbeta 
ännu bättre (jfr. Hackman och Oldham i Pinnington och Edwards, 2000). Detta 
är även något som nämns av flera av talangerna då de tror att utnämningen 
bidrar till att fler vågar satsa, vilket även av företaget skulle kunna ses som en 
positiv följd av talent management. Detta då de känner att de har fått ett 
erkännande från företaget och att de stöttas av dem vilket bidrar till att man 
vågar ta steget ut från klippan för att man vet att företaget skulle rädda dem om 
så behövdes. Det skulle kunna betyda att man kanske vågar ta ut svängarna eller 
ta mer chansartade beslut då man känner företagets stöd. Dock efterlyser flera 
talanger mer feedback från cheferna och HR-avdelningen angående om de 
utvecklas i rätt riktning för att känna att detta stöd fortfarande finns. Feedback 
kan ses som en viktig faktor till att talangfulla personer stannar kvar (jfr. Thorne 
och Pellant, 2006) Att ge mer feedback till talangerna skulle inte tyckas vara 
något stort problem då SIT har förutsättningarna för detta genom att de årligen i 
samband med ’performance management processen’ diskuterar och utvärderar 
talangerna. Även utvecklingsplanen skulle kunna få en större och mer 
betydelsefull funktion i talangernas feedback, då det av HR-avdelningen är tänkt 
att den i samband med utvecklingssamtalen ska följas upp. 
 
Många av talangerna har förväntningar på att utnämningen ska öka deras 
möjlighet till att göra karriär, byta jobb inom företaget och på så sätt öka deras 
anställningsbarhet. Karriärutveckling kan ses som ett medel för att utveckla men 
också för att behålla medarbetare som anses vara extra värdefulla för 
organisationen (Nadler och Nadler, 1990). I SIT’s arbete med talent 
management ingår tydliga drag av karriärutveckling då talangerna ska utföra en 
utvecklingsplan, stöttas i att utvecklas och planera sin karriär. En annan del i 
karriärutvecklingen är den stora möjlighet till intern rörlighet och till att få en 
karriär internt som tycks finnas enligt HR-representanterna. Även talangerna ser 
möjligheten till intern rörlighet som en bidragande del till att i framtiden få göra 
det de vill, det vill säga byta position inom företaget för att ha ett spännande och 
utmanande arbete. Den interna rörligheten kan ses viktigt inte bara för 
talangerna utan även för företaget då de genom den bibehåller värdefulla 
medarbetare och på så sätt säkerställer att kompetensen som krävs i företaget 
finns kvar.  
 
Det skulle kunna antas att de som utnämns till talang får vissa fördelar som inte 
andra medarbetare har tillgång till och att det till och med är något som 
talangerna förväntar sig även om det inte är uttalat. Den främsta och mest 
framträdande fördelen som uttrycks i intervjuerna är möjligheten att synliggöras 
i organisationen. En av talangerna tar även upp att utnämningen bidragit till en 
möjlighet att få ha en mentor men berättar sedan att det är något som alla 
medarbetare har möjlighet att få. Av den anledningen är det inget som är 
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specifikt just för talangerna, men det är något som talangerna mer aktivt 
uppmuntras söka. Specifika utbildningar upplever talangerna vara något som 
erbjuds endast till dem exempelvis genom det så kallade talangprogrammet. 
Vilket anses vara positivt av de flesta, men samtidigt så nämner ett par av 
talangerna att det de inte vet om det egentligen är utnämningen som skapat dessa 
möjligheter eller om de skulle ha fått dem ändå. För SIT’s del kan detta tolkas 
som att företaget bör fundera över vilka förväntningar talangerna har och sedan 
se till så att dessa efterlevs. Annars finns risken att talangerna snart anser att 
utnämningen inte har någon betydelse. 

5.3.2 Vilka faktorer påverkar betydelsen av utnämningen till talang? 

HR-representanterna menar, vilket tidigare har nämnts, att cheferna har ett stort 
ansvar i talent management på SIT. Flera av talangerna tar upp vikten av att det 
inom företaget kommuniceras, såväl hos chefer som ledning, så att det finns en 
gemensam bild kring talent management. De tror annars att det kan bli för 
subjektiva bedömningar till exempel kring vilka som utnämns vilket kan leda till 
en känsla av orättvisa då de olika affärssegment upplevs arbeta olika med vilka 
kriterier som krävs för att bli utnämnd till talang och även hur talangerna sedan 
utvecklas. Sett utifrån det Ellström (1992) kallar för ett institutionellt perspektiv 
kan kriterierna till vilka som utnämns till talanger variera då det beror på den 
socialt konstruerade definitionen av vad en talang är. Det skulle kunna innebära 
att om olika personer har olika åsikt om definitionen av en talang så skiljer det 
sig således också i vem som utnämns. Detta kan ses som en ytterligare anledning 
till att det blir viktigt att sätta tydliga riktlinjer för definitionen av en talang och 
för hur arbetet med talent management ska fungera för att sedan kommunicera ut 
det i företaget. På SIT tycks man ha arbetat mycket med definitionen av talang 
och processen för hur de ska nomineras, men inte lika mycket med själva 
hanteringen av talangerna ute i verksamheten. Dock skulle ett sådant arbete 
kunna bidra till att tydliggöra förväntansbilden så att talangerna vet vad som 
förväntas och så att de ges samma förutsättningar.  
 
Flera av talangerna nämner att företagets förväntningar på dem som talanger inte 
är tydliga vilket skulle kunna bidra till att talangutnämningen främst ses som en 
belöning utan direkta motkrav. Flera av talangerna upplever i nuläget att de inte 
vet vad företaget vill att de ska prestera. Det är viktigt att förväntningarna är 
ömsesidiga och har man inte vetskap om vilka förväntningarna är så upplevs inte 
heller några krav eller motprestationer (jfr. Rousseau, 1995). Detta skulle kunna 
vara anledningen till att talangerna inte känner att det ställs några större krav på 
dem som utnämnda talanger. Utifrån hur HR-representanterna beskriver tanken 
kring att utforma utvecklingsplanen skulle denna kunna ses som ett bra verktyg 
för att förtydliga förväntansbilden från båda sidorna. Detta då chef och talang får 
möjlighet att diskutera mål och hur detta ska uppnås. Både talangerna och HR-
representanterna poängterar vikten av att känna att någonting händer och för att 
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undvika detta skulle det kunna ses viktigt att förtydliga förväntansbilden så att 
det finns en föreställning kring vad utnämningen kommer att leda till. En av 
talangerna tar upp att om det inte finns några förväntningar så saknar 
utnämningen mening. Betydelsen av utnämningen kan minska om den inte 
upplevs bidra till skillnad vilket även både talangerna och HR-representanterna 
framhåller vikten av. Dock menar en av talangerna att de som talanger inte får 
några garantier i och med utnämningen. Men samtidigt så menar flera av 
talangerna att utnämningen inte spelar någon roll och att den inte behövs om den 
sedan inte leder någonstans. Därför kan aspekter så som utvecklingsplanen, 
utbildningar och utökat ansvar ses som viktiga delar i utnämningen då de bidrar 
till att tydliggöra förväntansbilden och på så viss minska risken av att 
utnämningen upplevs som bara blir tomma ord. 

5.4 Faktorer som hindrar eller möjliggör talent management 
En möjliggörande faktor för talent management är storleken på företaget och 
kanske främst möjligheten till intern rörlighet. Att kunna röra sig internt innebär 
utveckling och en möjlighet att lära sig nya saker. Då talent management på SIT 
handlar om att utveckla chefer så att de i framtiden ska kunna ta befattningar på 
en högre position i företaget blir det viktigt att cheferna får möjlighet att testa 
olika arbetsuppgifter och positioner. Detta är något som den interna rörlighet 
och företagets storlek kan påverka. SIT är ett stort företag med många skilda 
verksamheter inom samma företag vilket ger talangerna goda förutsättningar att 
utvecklas genom att röra sig internt något som inte skulle fungera lika bra om 
det endast fanns ett fåtal höga befattningar i företaget. 
 
En annan faktor som möjliggör arbetet med talent management är viljan att 
skapa en gemensam chefkultur på SIT. Detta eftersom talent management 
satsningen på SIT strävar efter att utveckla och ta fram chefer som uppfyller de 
krav som ställs på en chef inom företaget. Samtidigt kan det ses som ett hinder 
för utvecklingen på SIT då det medför att man riktar in sig på vissa individer 
och eventuellt bortser från andra möjliga kandidater. Cheferna kan ses som 
ytterligare ett hinder för talent management då det är cheferna som väljer ut 
vilka som anses vara talanger. Det kan medföra att vissa talanger inte lyfts fram 
trots att de egentligen är talanger och då faller syftet med att plocka fram de 
bästa inom organisationen. Å andra sidan kanske de som nomineras är de bästa 
utifrån andra avseenden så som att passa in i företagets kultur och värderingar.  
 
Chefernas betydelse i utvecklandet av talangerna borde ses som en möjlighet då 
dessa besitter kunskaper samt har möjligheten att delegera svårare och mer 
ansvarsfulla uppgifter till sina talanger så att de utvecklas som det är tänkt. I 
nuläget sker inte detta och därför ser vi chefernas roll snarare som ett hinder då 
de inte bidrar till talangernas utveckling fullt ut och därmed inte heller till den 
framtida ledarförsörjningen. En ytterligare aspekt som hindrar talent 
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management på SIT är de otydliga förväntningar som finns på talangerna. 
Eftersom det inte är tydligt vad som krävs av dem känner talangerna därför 
heller ingen press att prestera. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att de inte 
utvecklas så mycket som det är tänkt och därmed inte lever upp till 
talangutnämningen. Något som skulle kunna motverka detta och därmed vara en 
möjlighet för talent management är en väl fungerande kommunikation mellan 
olika aktörer i företaget. Genom att tydligt kommunicera vilka roller olika parter 
har men också vilka förväntningar som finns skulle det finnas stora chanser att 
arbetet med talent management blir mer slagkraftigt. 
 
De utbildningar som finns på SIT och för talangerna är något som vi anser vara 
en stor möjlighet för talent management. Att inte kunna erbjuda talangerna 
utbildningsmöjligheter medför risken att talangerna upplever att det inte satsas 
på dem och att talent management enbart upplevs som tomma ord. Ytterligare en 
möjlighet för talent management är att man satsar på individer som har 
ambitionen att vilja utvecklas och själva söker nya utmaningar och tjänster. Det 
medför i sin tur en större chans att lyckas föra fram framtida ledare. För talangen 
kan dock utnämningen med utökade förväntningar på att delta i utbildningar och 
samtidigt avancera få motsatt effekt då denne istället känner en alltför stor press 
att prestera. Det skulle få en hindrande verkan på talent management då det 
innebär att talangerna inte skulle kunna leva upp till utnämningen till talang.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att många faktorer i talent management kan ses 
som både hindrande och möjliggörande. Det handlar främst om hur dessa 
faktorer hanteras av företaget samt om de är medvetna att de kan få oönskade 
effekter. Är man medveten om och lyhörd för de hinder som finns så kan de 
istället vändas till en möjlighet. 

5.5 En kritisk granskning av studien 
Nedan följer en kritisk granskning av studiens metodologiska utgångspunkter 
och tillvägagångssätt. Larsson (1994) resonerar kring intern logik och menar att 
harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, antaganden om det studerade 
fenomenet samt om forskningen samt datainsamling och analysteknik. Något 
som nedanstående resonemang utgår från. 

5.5.1 Studiens genomförande 

Då syftet med studien är att beskriva, analysera och diskutera hur ett 
industriföretag använder sig av talent management som 
kompetensförsörjningsstrategi så upplever vi att våra metodologiska 
utgångspunkter i studien är rimliga och att vårt brukande av kvalitativ intervju 
som datainsamlingsmetod väl svarar mot våra avsikter med studien. Kvale’s 
(1997) resonemang kring den kvalitativa intervjun känns mycket relevant och 
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lämplig i en studie om ett fenomen som inte är så väldigt kartlagt och beforskat 
så som talent management. 
 
I studien valde vi att avgränsa oss till att enbart studera ’local top-talents’ på 
SIT. Denna avgränsning påverkade på olika sätt flera delar i studien. En 
problematik med att göra denna avgränsning innebär att vi enbart fokuserar på 
en av tre typer av talanger på företaget. Alla tre är på olika sätt delar i SIT’s 
talanghantering och därför skulle det kunna tyckas snedvridet att enbart ta upp 
en av dessa delar. Begreppet ’local top-talent’ har utvecklats på SIT i Sverige 
utifrån Siemens hantering av ’global top-talent’. Detta medför att hanteringen av 
dessa båda har stora likheter. Men då det endast finns tre utnämnda ’global top-
talents’ inom SIT ansåg vi att det skulle vara svårt att behålla deras 
konfidentialitet i studien. Detta eftersom det finns utmärkande skillnader i 
hanteringen av ’global top-talents’ jämfört med ’local top-talents’. Dessutom 
skulle de internationella aspekterna som påverkar de utnämnda till ’global top-
talents’ vara svåra att studera närmare då de sköts utanför SIT i Finspång vilket 
även bidrog till att studien endast kom att handla om ’local top-talents’. 
Beträffande ’emerging talents’ så särskiljer sig dessa kraftigt från de båda andra 
vilket även HR-representanterna var noga med att påpeka. Det medför att det 
inte går att jämföra eller slå samman dessa båda grupper. 
 
När det gäller urvalet av talangerna så anser vi att det slumpmässiga urval som 
gjordes via lottdragning är lämpligt och dessutom främjar talangernas 
konfidentialitet. När det gäller urvalet av HR-representanter gjordes ett urval 
som påminner om ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2001) eftersom vi ansåg det 
lämpligt för dessa intervjuer som vars syfte till viss del var att ge bakgrundsfakta 
till hur SIT arbetar med talent management. Av den anledningen valdes två 
personer som har stor insyn i processen och som på olika sätt är aktiva i 
talanghanteringen. Den ena av dem är vår kontaktperson på företaget, vilket i sin 
tur kan ha påverkat då denne redan innan intervjun var insatt i vårt område. Då 
vi tillämpat ett interaktivt forskningsarbete har vår kontaktperson hela tiden haft 
god insyn i vår problemformulering och har till viss del kunnat påverka oss i 
frågan kring syfte och frågeställningar. Det medför att det inte är helt optimalt 
att intervjua kontaktpersonen, men samtidigt så är de båda HR-representanterna 
som intervjuats de som har mest insyn i arbetet med talent management på SIT 
och därför anser vi det inte lämpligt att ha valt en annan intervjuperson. Utifrån 
intervjuerna så kan vi inte heller se att denna medvetenhet om vårt 
problemområde speglas då intervjupersonen snarare givit väldigt uttömmande 
och fylliga svar än att svaren skulle ha tillrättalagts för att spegla någon viss 
aspekt eller ta bort ljuset från något annat. Dock kan påpekas att det kunde varit 
intressant att även få en bild av hur uppfattningen ser ut bland de HR-
representanter som finns i verksamheterna. Detta eftersom det är de som arbetar 
mot chefer och talanger i verksamheten på de respektive affärsområdena. 
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Utifrån studiens syfte anser vi det trots allt mer lämpligt att få den övergripande 
bilden som från HR-avdelningen och därför gjordes inga intervjuer med HR 
ansvariga på talangernas avdelningar. Dessutom är talent management i dess 
nuvarande form på SIT en relativt ny företeelse och vi upplever därför att det 
skulle kunna finnas en risk att vi inte skulle få den tydliga bild av hur det 
strategiskt är tänkt att fungera genom att intervjua HR-representanter som 
arbetar operativt i verksamheten. 

5.5.2 Etiska aspekter  

Som tidigare poängteras i metoden (se avsnitt 3.5) finns ett antal 
forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till vid en studie av detta slag (Bryman, 
2002 och Vetenskapsrådet, 2002). En av de etiska aspekter som nämns är 
samtyckeskravet. Då vi innan intervjuerna informerade talangerna om studiens 
syfte och även att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som anser vi 
oss ha uppnått ett samtycke med respondenterna. Dock så hade talangerna först 
kontaktats av vår kontaktperson som frågat om de var villiga att delta i studien. 
Detta kan ha upplevts som ett ”uppdrag” för talangerna från företagets sida och 
att de därför känt sig tvungna att delta. Vi anser dock att genom att vi själva tog 
kontakt med dem för att bestämma tid och plats samt för att presentera oss och 
berätta kort om studien så visade vi att vi inte tillhör företaget. 
 
En annan aspekt som tas upp av Bryman (2002) och Vetenskapsrådet (2002) är 
kravet på konfidentialitet för de som deltar i studien. Detta är något som vi redan 
tidigt i studien började fundera kring då vi av företaget fick reda på att endast 29 
personer var utsedda till ’local top-talents’. Genom att tidigt problematisera 
kring detta så har det påverkat vårt tillvägagångssätt och bearbetning av data 
vilket gör att vi anser att kravet på konfidentialitet uppfylls. Alla respondenter 
behandlas således helt anonymt i studien. Vi är dock medvetna om att 
konfidentialiteten för de två HR-representanterna kan diskuteras, men har fört en 
dialog med dem och fått deras godkännande att behandla dem som en enhet för 
att inte röja deras identiteter. 

5.5.3 Studiens validitet och reliabilitet 

Merriam (1994) menar att det är viktigt att i pedagogiska studier övertyga om att 
studien rymmer tillförlitliga och giltiga resultat och att forskaren därmed måste 
problematisera kring studiens validitet och reliabilitet.  
 
När det gäller studiens interna validitet och empiriska förankring har vi i 
enlighet med Merriam (1994) och Larsson (1994) försökt att visa den verklighet 
som studerats och försöka att skildra den så som våra respondenter upplever 
den. För att säkerställa att våra intervjuguider skulle ge svar på det vi ämnade 
undersöka genomfördes en pilotstudie. I pilotstudien intervjuades en person per 
intervjuguide. I intervjusituationen fick personen tillfälle att tala om vilka frågor 
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den ansåg var otydliga eller oklara och därefter reviderades frågorna något. 
Dock gjordes pilotstudien med studenter som inte har något med talent 
management på SIT att göra utan endast känner till fenomenet. Trots detta anser 
vi att pilotstudien hjälpte oss med intervjuguiden då vi fick ett tillfälle att 
formulera om de frågor som skulle kunna komma att missuppfattas. Intervjuerna 
bandades och transkriberades ordagrant för att inte missa någon detalj. Insamlad 
data har därefter hanterats med stor försiktighet när materialet bearbetades 
genom koncentrering och kategorisering. Detta genom att vi läste igenom texten 
flera gånger för att undvika att inget missades eller feltolkades från vår sida. 
 
Extern validitet syftar till den utsträckning som resultat från en viss 
undersökning är tillämpbar i andra situationer (Merriam, 1994). I en fallstudie 
likt denna är det ett enskilt fall som studeras vilket medför att det är svårt att 
generalisera resultaten till andra situationer. Fallstudien valdes som metod just 
eftersom denna studie, likt det Merriam (1994) diskuterar, vill gå på djupet med 
en speciell situation och inte ta fram något som gäller generellt. Dock bör 
studiens resultat vara intressanta för en läsare som arbetar med talent 
management i ett företag med ungefär samma förutsättningar som SIT då han 
eller hon kan ta till sig de delar som är tillämpligt för sin kontext (Wilson i 
Merriam, 1994) En fallstudie som den vi gör syftar till att gå till djupet på ett 
visst fall, således blir resultatet gällande i främst den situationen. Vi har ingen 
ambition att hitta lagbundenheter men tror dock tror vi att vår studie kan bidra 
till en större förståelse för fenomenet.  
 
Merriam (1994) diskuterar reliabilitet som den utsträckning en undersökning 
kan upprepas. Det kan vara svårt att uppfylla detta i en fallstudie som bygger på 
intervjuer men genom att tydliggöra vårt tillvägagångssätt och vårt sätt att 
bearbeta materialet anser vi oss trots detta hålla god reliabilitet. Efter varje 
intervju diskuterade vi även igenom vad som hade sagts under intervjun och hur 
vi skulle tolka den. Detta ger oss en relativt likvärdig tolkning någon som 
Bryman (2002) även menar bidrar till att stärka reliabiliteten. Att vi har varit två 
forskare kan ses som ytterligare en aspekt som kan anses stärka studiens 
reliabilitet. Att vara två under hela studiens genomförande innebär att 
datainsamling och databearbetningen kunnat genomföras på ett mer objektivt 
sätt än vid en fallstudie med endast en forskare. Detta då vi har kunnat diskutera 
kring vår objektivitet och på så sätt inte låtit personliga värderingar spegla 
materialet. Detta gör att studiens resultat lättare kan fås av en annan forskare 
givet att samma förutsättningar råder.  
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5.6 Slutsatser 
Utifrån denna studies resultat kan några övergripande slutsatser dras gällande 
talent management på SIT. För det första råder en enhetlig bild kring SIT’s 
övergripande syfte med talent management, som innebär att säkerställa att 
företaget har bra ledare även i framtiden samt att skapa en ledarkultur som 
passar företaget. Dock upplever talangerna att det finns ytterligare 
bakomliggande faktorer som gör att just de valts till talanger. Trots att syftet är 
relativt klart så upplever talangerna en stor otydlighet kring vilka förväntningar 
som finns på dem och vad företaget tänkt att utnämningen ska innebära pratiskt 
och vad den kommer att leda till för dem som talanger. Det gör att talangen har 
svårt att se vad satsningen kommer att innebära för dem i framtiden. 
 
En andra slutsats som kan dras är att det saknas tydligt kommunicerade riktlinjer 
för hur talent management ska genomföras. HR-avdelningen har styrdokument, 
men dessa kommer inte till sin rätt i praktiken och genomförandet uppfattas som 
otydligt och att riktlinjer i vissa fall är relativt obefintliga. Detta medför i sin tur 
att talangerna har olika uppfattning om vad talent management är och vad det 
innebär för dem. HR-representanterna betonar chefernas viktiga roll och att 
talent management handlar om att utvecklas i det dagliga arbetet där det är 
talangens chef som ansvarar för att detta sker. Majoriteten av talangerna tycker 
att möjligheten att gå utbildningar är den enda skillnaden sedan de utnämndes 
till talang. De upplever inte att det dagliga arbetet förändrats och betonar inte 
heller chefernas roll, men efterlyser mer stöd från HR-avdelningen för att främja 
sin utveckling. HR-representanterna såväl som talangerna är eniga om att 
talangerna även själva bär ett visst ansvar för sin egen utveckling i samband med 
satsningen på talent management. 
 
Ytterligare en slutsats är att HR-avdelningen tillsammans med ledning och 
chefer i företaget behöver tydliggöra vilka roller man ska ha i arbetet med 
talangerna. I nuläget tycks det finnas stora förväntningar på cheferna som inte 
efterlevs i praktiken då dessa förväntningar inte verkar ha nått fram till berörda 
chefer. Samtidigt efterfrågar talangerna en mer aktiv roll från HR, vilket tyder 
på att även deras roll i talanghanteringen måste tydliggöras. På SIT tycks man ha 
arbetat mycket med definitionen av talang samt med processen för hur de ska 
nomineras, men inte lika mycket med själva hanteringen av talangerna ute i 
verksamheten. Ett sådant arbete skulle kunna bidra till att tydliggöra både roller 
och förväntansbilden så att talangerna vet vad som utnämningen leder till och får 
det stöd de efterfrågar. 
 
Talent management upplevs i stort som något positivt av talangerna då de 
känner att de får uppskattning av företaget samt att de uppmärksammas för det 
arbete de utför. De är även väldigt nöjda med den utbildning som erbjuds i och 
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med utnämningen till talang, men efterfrågar tydligare riktlinjer för vad 
utnämningen ska leda fram till.  
 

5.7 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom talangprogrammet, det vill säga det utbildningspaket som tagits fram 
för talangerna, är relativt nyskapat så var det inte möjligt att i denna studie 
utvärdera var talangerna anser om den utbildningsinsats. Dock skulle det vara en 
intressant aspekt i en kommande studie eftersom våra resultat visar att 
utbildningsinsatserna anses populära och värdefulla för talangerna. 
 
En aspekt som framkommit i denna studie är chefernas stora roll i talent 
management. Chefernas perspektiv är något som denna studie inte belyser, men 
som skulle kunna vara en intressant vidare studie på ämnet. Detta för att 
klargöra hur talangernas chefer upplever att talent management och den 
information samt riktlinjer de får i sitt arbete att vägleda sin talang. En sådan 
studie skulle även kunna belysa vilka aspekter som cheferna upplever vara 
viktiga i talent management. 
 
Något som också bör tas i beaktande är att den talanghantering som finns på SIT 
idag är relativt ny vilket medför att det är svårt att uttala sig något om huruvida 
de som utnämns till talanger faktiskt är de som har störts potential att lyckas. 
Därför vore det intressant att genomföra en mer utvärderande studie när talent 
management funnits ett tag i företaget. Då skulle man kunna se effekterna av det 
och inte bara förväntningar och uppfattningarna som denna studie belyser. Att 
många i vår studie menar att de gärna skulle stanna hos SIT medför att det blir 
mer intressant att se om så blir fallet och om de som idag är utsedda talanger 
faktiskt också lyckas inom företaget. 
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Bilaga 1- Missiv 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser personal- och arbetsvetenskapliga programmet vid 
Linköpings universitet. Under hösten 2008 var vi på en föreläsning som hölls av 
en tidigare student på utbildningen. Det var under denna föreläsning som vi fick 
upp intresset för talent management och vikten av att satsa på talanger för att 
säkerställa kompetenta ledare i framtiden. Detta bidrog till vår studies syfte som 
är att beskriva hur det arbetas med att satsa på sina talanger och detta som en del 
i kompetensförsörjningen. Vi vill samtidigt se huruvida talangernas föreställning 
om talent management överensstämmer med det företaget vill uppnå. 
 
Vi vill informera dig som ska delta i vår studie, om att ditt deltagande är 
frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan. Alla uppgifter som 
gäller ditt deltagande och som är etiskt känsliga, kommer att hanteras på ett sätt 
som gör att utomstående inte kan identifiera dig som person. Uppgifter som 
samlats in under intervjuerna kommer inte att användas till andra ändamål, utan 
enbart till denna studie. När studien är färdigställd kommer du om så önskar få 
ta del av vår studie och dess resultat. 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig motiverad att delta i vår studie. Vi 
uppskattar din medverkan och att du vill dela med dig av dina uppfattningar 
kring satsningen på talanger då det är just dem som vi är intresserade av och 
dem som är viktiga för vår studie. 
 
Har du några frågor kring studien går det bra att kontakta oss. 
 
Vänliga hälsningar 
Jenny och Anna 
 
 
Jenny Alexandersson Anna Wikman 
Mail: xxxx Mail: xxxx 
Tel: xxxx Tel: xxxx 
 
Handledare: 
Andreas Wallo 
Mail: xxxx 
Tel: xxxx
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 Bilaga 2- Intervjuguide HR-representant 
 

1. BAKGRUNDSVARIABLER 
 

Kan du berätta lite om dig själv? 
-Namn? 
-Ålder? 
-Utbildning? 
-Position i företaget? 
-Hur länge har du arbetat på Siemens? 
 
 
2. KOMPETENSFÖRSÖRJNING  
 
Hur arbetar Siemens med kompetensförsörjning? 
- Vilka olika delar finns? 
 
Vad är viktigt att satsa på enligt Siemens för att rekrytera och attrahera 
nya medarbetare? 
 
Hur arbetar Siemens för att medarbetarna ska stanna i företaget? 
 
Arbetar man på något speciellt sätt med att rekrytera och attrahera 
potentiella nyckelpersoner? 
 - Om ja: Hur arbetar man med det? 

 
 

3. BAKGRUND TILL TALENT MANAGEMENT PÅ SIEMENS 
 
Vad är en talang enligt Siemens? 
-Vem kan bli utnämnd till talang? 
 
När började man på Siemens arbeta med talent management?  
-Vad var det som gjorde att man på Siemens började arbeta med talent 
management just 

 då? 
 
Vad handlar talent management om enligt Siemens? 
-Varför började man arbeta med talent management?  
-Vad är syftet med talent management på Siemens? 
-Finns det något annat sätt att uppnå syftet än genom talent management? 
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4. BESKRIVNING AV HUR SIEMENS ARBETAR MED TALENT 
MANAGEMENT 

 
Hur arbetar man på Siemens med talent management? 
-Hur upptäcks dem? 
-Hur utses dem? 
-Vad händer när man har blivit utsedd? 
-Finns det olika nivåer av talanger på Siemens? 
-Vilken roll har ni på HR-avdelningen i arbetet med talent management? 
-Marknadsförs arbetet med talent management på något vis?  
 Om ja: hur? 
 
Hur arbetar man på Siemens med att utveckla talanger? 
-Arbetar ni på Siemens med att uppmuntra till att talangerna ska fortsätta att 
utvecklas? 
-Hur arbetar man med att tillvarata talangernas kompetens? 

 
Hur ser framtiden ut för en talang på det långsiktiga planet?  
- Hur ser karriärmöjligheterna inom Siemens ut för en talang? 
-Arbetas det på Siemens med att få talangerna att stanna kvar inom företaget? 
 
 
5. UPPFATTNING OCH FÖRVÄNTNINGAR 

 
Finns det några förväntningar på talangen? 
- Om ja: vilka? 
 
Finns det några krav på talangen? 
-Om ja: vilka? 

 
Vad vill man på Siemens att talent management ska fylla för funktion? 
-Tror du att det fyller den önskade funktionen? 
 
Hur tror du att talent management uppfattas av medarbetarna på 
Siemens? 
-Hur tror du att talent management uppfattas av talangerna? 
-Hur tror du att Siemens talent management uppfattas av de medarbetare som 
inte är talanger? 
- Tror du att talent management satsningen upplevs som orättvis? 
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6. KONSEKVENSER AV TALENT MANAGEMENT 

 
Vilka fördelar upplever du att det finns med att utse talanger? 
-Respektive vilka nackdelar? 
 
Tror du att satsningen på talanger kan få negativa konsekvenser?  
-På vilket sätt? 
 
Vilka möjligheter upplever du att det finns med att utse talanger? 
-Respektive vilka hinder? 
 
Uppmuntrar talent management till ett individualistiskt beteende enligt 
dig? 
 
Upplever du att satsningen på en talang gör att denne blir mer lojal 
gentemot Siemens? 
 
Avslutningsvis, har du något att tillägga? 
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Bilaga 3- Intervjuguide talang 
 
1. BAKGRUNDSVARIABLER 
 
Kan du berätta lite om dig själv och om ditt arbete här på Siemens? 
-Namn? 
-Ålder? 
-Utbildning? 
-Position i företaget? 
-Hur länge har du arbetat på Siemens? 
-Har du haft olika arbetsuppgifter och positioner på Siemens? Om ja, hur har 
din karriär sett ut? 
-Tidigare erfarenheter? 
 
 

 2. TALANGEN 
 
 Du är utsedd till talang på Siemens kan du berätta om det? 
 -Vad är en talang för dig? 
 -Hur länge har du varit utsedd till talang? 

-Hur det gick till när du utnämndes till talang? 
-Vad har hänt sen dess? 
-Kände du till att siemens jobbar med top-talents innan du blev utnämnd?  
 -Om ja, hur kommer det sig? 

 
Hur länge har du varit utsedd till talang? 
-Varför tackade du ja till utnämningen? 
- Funderade du på att inte tacka ja? 

  
 Vad betyder utnämningen för dig? 

 
Upplever du att satsningen bidrar till din utveckling?  
-På vilket sätt? 
-Vad tror du att det kommer att innebära för dig i framtiden? 
 
Kan du berätta lite om den utbildning du fått? 
-Upplever du att det är någon skillnad sedan du blev utsedd till talang? 
-Vilka utbildningar har du fått sen du utsågs till talang? 
-Känner du till att det finns ett speciellt talangprogram för er som har blivit 
utsedda till 

 talanger? 
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 Om du blickar framåt i din roll som talang, vad händer i framtiden? 
 -Hur ser dina mål ut? 
 -Tror du att du skulle nå dina mål även utan att vara utsedd till talang? 
 -Hur ser du på din framtid som talang? 
  

Vad tror du att du gör om 10 år? 
- Ser du en framtid för dig på Siemens? 
- Om ja: Hur ser den ut? 
 
Hur upplever du att man på Siemens arbetar för att behålla sina 
anställda? 
-Vad är enligt dig viktigt för att få anställda att stanna kvar i företaget? 

 -Upplever du att det arbetas med att ni talanger ska stanna kvar på företaget? 
 
 
 3. UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR 

 
Hur ser dina kollegor på att du utnämnts till talang? 

 -Tror du att det kan upplevas som orättvist? 
-Hur tror du att talent management uppfattas av de som inte utnämnts? 
 

 Upplever du att det finns förväntningar på dig som talang? 
 -Hur ser förväntningarna ut? 

 
Upplever du att Siemens har krav på dig som talang? 
-Vilka är kraven i så fall? 
 
Känner du någon skyldighet gentemot Siemens eftersom du utsetts till 
talang? 
-Tror du att utnämningen påverkat din lojalitet till företaget? 
 
 
4. KONSEKVENSER AV TALENT MANAGEMENT 
 
Vilket syfte tror du att satsningen på talanger har för Siemens? 

 
Upplever du att det skulle kunna finnas något annat sätt för Siemens att 
uppnå syftet än genom talent management? 

 
Vilka fördelar upplever du att det finns med att utse talanger? 
-Respektive vilka nackdelar? 
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Tror du att satsningen på talanger kan få negativa konsekvenser?  
-På vilket sätt? 
 
Vilka möjligheter upplever du att det finns med att utse talanger? 
-Respektive vilka hinder? 

 
Avslutningsvis, har du något att tillägga? 

 
 


