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Abstract 
 

In recent decades there has been an explosion in the number of management concepts, one of  

them is Talent Management. We were attracted by the concept and how organizations can  

work to find the „the right person, in the right job, at the right time‟. Our aim has been to 

highlight Talent Management using four aspects, on which we formulated our study. 

 

Purpose: The aim of our work is to investigate how the need for Talent Management has 

arisen, where it comes from, whether it is new and how it is applied. 

 

Issues:  

• What societal factors have influenced the development of Talent Management? 

• How has Talent Management been produced? 

• Is the phenomenon of Talent Management new? 

• How is Talent Management implemented in the companies studied? 

 

Methodology: We made use of literary studies for the theory part. For the empirical part, the 

collection of data was collected through three semi-structured qualitative interviews. 

 

Results:  

We found evidence of that individualization and the changing perception of knowledge and 

skills have influenced the breeding ground that Talent Management evolved from. The main 

base of Talent Management, we believe is the strategic HRM. Talent Management has had an 

impact, which can be explained by the lucrative management industry that has developed, 

where new retail concepts are constantly produced.  We have failed to find evidence that 

Talent Management can be considered new, however the overall system of identification of 

employees is considered to be partly new. Our empirical part of the study show that our 

respondents had a desire for a system that offers tools to more objectively identify employee 

performance and potential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Talent management, talent, individualization, competence, strategic HRM, 

workforce planning. 



 

 

Sammanfattning 
 

Under de senaste decennierna har det skett en explosion av antalet managementbegrepp, varav 

ett av dessa är Talent Management. Vi lockades av begreppet och hur organisationer kan 

arbeta för att hitta ”right people in right jobs at the right time”. Vår ambition har varit att 

belysa Talent Management utifrån fyra aspekter vilka vi formulerat vår frågeställning utifrån.  

 

Syfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka hur behovet av Talent Management uppstått, 

varifrån det kommer, huruvida det är nytt samt hur det tillämpas.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka samhälleliga faktorer har påverkat framväxten av Talent Management?  

 Hur har Talent Management producerats?  

 Är fenomenet Talent Management nytt? 

 Hur har Talent Management implementerats på våra undersökningsföretag?  

  

Metod: Vi har använt oss av litteraturstudier i teoridelen. I den empiriska delen har 

inhämtande av data skett genom tre semistrukturerade kvalitativa intervjuer.  

 

Resultat: Vi fann tecken på att individualiseringen samt den förändrade synen på kunskap 

och kompetens påverkat den grogrund Talent Management utvecklats från. Den viktigaste 

basen i Talent Management menar vi är strategisk HRM. Att Talent Management fått 

genomslagskraft kan ha sin förklaring i att managementindustrin vuxit till en lukrativ 

massindustri där nya begrepp ständigt produceras. Huruvida Talent Management kan 

betraktas som nytt har vi inte kunnat finna bevis för. Däremot kan det övergripande system 

för kartläggningen av medarbetarna ses som delvis nytt. Vår empiriska del av studien visar att 

våra respondenter haft en strävan efter ett system som erbjuder verktyg att mer objektivt 

kartlägga medarbetarnas prestationer och potential.  
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1. Inledning 

I vårt inledande kapitel ger vi först läsaren en kort bakgrund till vårt ämne. Vi presenterar 

därefter vårt problemområde och varför vi intresserat oss för Talent Management. Här ges 

även en kortfattad beskrivning av de fyra aspekter vi utgått från. Vidare presenteras syftet 

med vår studie, våra frågeställningar, tidigare forskning samt de avgränsningar vi gjort. 

 

1.1 Bakgrund 

Tiden när vi i Sverige levde i ett industrisamhälle är för länge sedan förbi. Nu talar vi istället 

om ett kunskapssamhälle, ett samhälle med helt andra krav på individen. Industrisamhällets 

kollektiva former har lösts upp för att ersättas av nya. Michael Allvin m.fl. menar i Gränslöst 

arbete1 att individen i dagens arbetsliv i allt större omfattning själv behöver planera, 

organisera och ta ansvar över det egna arbetet. Författarna beskriver att arbetets kollektiva 

nytta och gemenskap övergått till att likna ett personligt utvecklings- eller 

överlevnadsprojekt.2 Detta är en strukturförändring som delas av många arbetslivsforskare.  

 

I en statlig utredning från 2001 beskrivs hur de strukturförändringar som ägt rum under de 

senaste årtiondena har medfört en ökning av kvalifikationsnivån i arbetslivet. Nya 

kvalificerade arbeten skapas samtidigt som mer okvalificerade jobb minskar i omfattning.3 

Alvin m.fl. ser dock en ökning av lågkvalificerade arbeten inom den växande servicesektorn. 

Emellertid kan inte denna växande sektor kompensera den kraftigt minskade industrisektorn.4 

Docent Åke Sandberg menar att det skett en polarisering mellan bättre och sämre jobb, vilket 

han anser utgör en klyfta som snarare växer än minskar.5 Sammantaget kan vi konstatera att 

prestationskraven på de anställda i arbetslivet har ökat.  

 

Allvin m.fl. beskriver hur var och en blir utlämnad till sig själv, vilket leder till konkurens på 

en alltmer osäker arbetsmarknad. Det blir viktigt att vara anställningsbar och konkurrensen 

om värdefulla medarbetare hårdnar.6 För företagen handlar det om att behålla kompetens inom 

företaget medan det för den enskilde arbetstagaren läggs alltmer fokus på de individuella 

egenskaperna. Jakten på ”rätt” kompetens och de högpresterande så kallade 130-procentarna 

har börjat. Det är dyrt att rekrytera och felrekryteringar utgör idag en påfallande stor del av 

företagens budget. Johanson och Johrén frågar sig i Personalekonomi idag7 vilket samhälle vi 

skapar om alla strävar efter att hitta 130-procentarna. ”Får vi ett A-lag bestående av 130-

                                                           
1
 Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gunn & Lundberg, Ulf (2006): Gränslöst 

arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 
2
 ibid:17. 

3
 SOU 2001:53: Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde. Betänkande från KommitténVälfärdsbokslut. s.83. 

4
 Allvin m fl. (2006:16). 

5
 Sandberg, Åke (2003): ”Företagsledning och arbete i förändring” i Ledning för alla. Sandberg, Åke (red.) 

Stockholm: SNS Förlag. s.22.  
6
 Allvin m fl. (2006:101).  

7
 Johanson, Ulf & Johrén, Anders (2007): Personalekonomi idag. Uppsala: Konsultförlaget Uppsala publishing 

house. 
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procentare, ett B-lag med 100-procentare och ett C-lag som inte alls får plats?”.8 De menar att 

det handlar om människosyn och författarnas utgångspunk är att det finns ett jobb som passar 

varje individ. Det gäller att hitta rätt arbete till en viss person, men även rätt person till ett 

visst arbete.9  

 

I samband med arbetsmarknadens förändrade förutsättningar där nya kvalitéer värderas har 

begreppet Talent Management börjat växa fram. HR-konsulten Gunilla Forslund frågar sig: 

”Är det något nytt eller bara ett sätt att paketera om gamla metoder och idéer med vackert 

papper och snöre?”10 Det har skett en enorm utveckling av litteratur och artiklar om Talent 

Management. Många konsulter och personalstrateger menar att detta är nödvändigt att ta till 

sig för att överhuvudtaget överleva, vilket även stora delar av managementlitteraturen 

beskriver när de framställer Talent Management som ett ovärderligt verktyg. Samtidigt finns 

andra som hävdar att Talent Management bara är ett av alla nya modeord inom 

personalområdet.  Professor Kjell Arne Røvik problematiserar spridningen av nya idéer och 

koncept när han i Managementsamhället beskriver fenomenet:  

 

Inte helt olikt det sätt på vilket verkliga virus muterar händer det att även organisationsidéer 

muterar och ändras. Det sker inte sällan genom omdöpning, det vill säga att man byter språklig 

etikett, exempelvis genom att man börjar referera till idén eller konceptet med ett lokalt begrepp.
11

 

 

Klart är att meningarna går isär. Begreppet berör, men vad innebär Talent Management, hur 

har det uppkommit och tillför det något nytt? Frågorna är många och vi skall i denna studie 

försöka besvara några av dem.   

1.2 Problemområde 

Talent Management är ett system där det gäller att identifiera, hantera och följa medarbetarnas 

prestation och potential och matcha personalstrategin med organisationens affärsstrategi. Kort 

sagt hitta right people – at the right jobs – at the right time. Efter att vi gjort en sökning på 

Talent Management via Google och funnit över 2 380 000 träffar, förstärktes vårt intresse av 

begreppets innebörd och hur det vuxit fram. Vi upptäckte att begreppet används på en mängd 

olika sätt. Mycket av det material vi tog del av handlade om att Talent Management var ett 

sätt att rekrytera och behålla högpresterande medarbetare, att det var frågan om talangjakt. 

Det visade sig dock att begreppet innefattade mer än så, att det var ett enormt komplext 

system vilket inkluderar alla medarbetare i organisationen. Vår ambition har varit att belysa 

Talent Management utifrån fyra aspekter:  

 

 Den samhälleliga kontexten.  

För att ett begrepp skall få ett så stort genomslag som Talent Management verkar ha 

fått kan vi förmoda att det finns ett behov eller en efterfrågan som begreppet 

                                                           
8
 ibid:39. 

9
 Johansson & Johren (2007: 39). 

10
 Forslund, Gunilla (2007): ”HR-konsulten: Talent Management – vad är det?” ur DagensPs.se. 

http://www.dagensps.se/artiklar/import/2007/2/8/16122/index.xml. Hämtad 2009-09-20. 
11

 Røvik, Kjell Arne. (2007): Managementsamhället. Oslo: Universitetsförlaget. s. 305.  
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tillgodoser. Därför såg vi det intressant att undersöka vad i samhället som kunde ligga 

till grund för att Talent Management fått detta genomslag.  

 

 Producerandet av begreppet. 

Eftersom Talent Management verkade vara omtvistat och vissa kritiker såg det enbart 

som ett sätt för den organisationsteoretiska industrin att saluföra ytterligare ett 

managementbegrepp ansåg vi det intressant att undersöka Talent Managements 

ursprung och hur det producerats. 

 

 Huruvida fenomenet Talent Management är nytt. 

Utifrån hur Talent Management producerats väcktes våra funderingar kring om 

fenomenet Talent Management var någonting nytt eller bara gamla idéer som 

paketerats om. 

  

 Hur det implementerats.  

Vi var även intresserade av hur företagen vi valt att undersöka hade implementerat 

Talent Management. Vi ville se deras syn på talang, vad begreppet tillfört och om de 

upplevde några problem med det. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur behovet av Talent Management uppstått, varifrån 

det kommer, huruvida det är nytt samt hur det tillämpas. Detta syfte konkretiseras i följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka samhälleliga faktorer har påverkat framväxten av Talent Management?  

 Hur har Talent Management producerats?  

 Är fenomenet Talent Management nytt? 

 Hur har Talent Management implementerats på våra undersökningsföretag?   

1.4 Tidigare forskning 

Det visade sig vara svårt att finna vetenskaplig forskning om Talent Management. Det fanns 

avsevärd mängd forskning om management generellt, vilken vi relaterar till löpande genom 

studien. Däremot fann vi ingen vetenskaplig forskning om Talent Management som vi menar 

var relevant för att vi skulle uppnå vårt syfte. Vi fann att ämnet till viss del berördes av bland 

andra Freddy Hällsten vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet, men några vetenskapliga 

publikationer i ämnet kunde vi inte finna. Framförallt kunde vi inte finna någon studie som 

använt sig av de aspekter som vi intresserade oss för, hur behovet av Talent Management 

uppstått, varifrån det kommer, huruvida det är nya idéer samt hur det praktiskt tillämpas. Vi 

fann således ingen forskning som direkt berörde det vi ämnade undersöka i sin helhet. Vi såg 

därmed vårt bidrag som en möjlighet att belysa Talent Management utifrån ett nytt perspektiv. 

1.5 Avgränsning 

För att kunna uppnå vårt syfte och svara på våra frågeställningar var det nödvändigt att göra 

en betydande avgränsning av området kring Talent Management. Av det komplexa system 
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som Talent Management är har vi fokuserat enbart på de delar vi ansett vara relevanta för 

studien och utelämnat det som vi förvisso ansett som intressant, men som inte fört studien 

framåt. I den del som avhandlar den samhälleliga kontexten avgränsade vi oss till att se det 

som vi tolkade som avgörande för att ett fenomen som Talent Management kunnat uppstå. Vi 

har inte studerat hur samhällsförändringarna påverkat andra faktorer i samhället eller 

arbetslivet. I empirin valde vi att avgränsa oss till att göra en fördjupad undersökning på tre 

företag som arbetar med Talent Management. Vi har inte gått in på detaljnivå hur de olika 

företagen praktiskt använder sig av Talent Management på individnivå.Vårt fokus låg på hur 

det generellt används på företagen.  

 

Personal, arbetstagare eller medarbetare… Vad är skillnaden? Vi upptäckte genom vår studie 

att begreppen användes olika beroende på vilket perspektiv de speglade. Till exempel verkade 

medarbetarbegreppet vara vanligast när Talent Management diskuterades utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv. Vi vill dock klargöra att vi inom ramen för detta arbete inte lagt någon 

värdering i hur vi använt begreppen personal, arbetstagare och medarbetare.  

1.6 Disposition 

Vi har i vårt arbete valt att undersöka Talent Management utifrån fyra aspekter. Varje aspekt 

har ett angreppssätt vilka vi presenterar under studiens metoddel. Även vårt val av 

analysmetod, våra urvalskriterier, de etiska aspekterna samt validitetsdiskussionen behandlas i 

metodavsnittet.  

Teoriavsnittet har vi valt att dela upp i olika delar. Vår första aspekt handlar om att vi utifrån 

en samhällelig kontext undersökt grogrunden för Talent Management. Här har vi identifierat 

olika processer som vi ansett vara av betydelse och som utgör våra underrubriker; 

individualiseringen, kunskap och kompetens samt social kompetens.     

Den andra aspekten belyser producerandet av Talent Management. Vi har här granskat olika 

arenor där begreppet produceras och hur Talent Management fått fäste inom Human 

Resourses. De olika underrubrikerna under producerandet är; framväxten av HR och HRM, 

strategisk HRM samt management i tiden.  

Vår tredje aspekt handlar om Talent Management och huruvida fenomenet är nytt. Vi har här 

beskrivit Talent Management och dess innebörd samt sökt svar på frågan om fenomenet 

består av nya idéer eller bara är ompaketering av gamla. Vi valde underrubrikerna; 

talangbegreppet, innebörden av Talent Management samt workforce planning. Varje avsnitt i 

teoridelen avslutas med en summering som sammanfattar vad vi kommit fram till.   

 

Vår fjärde aspekt handlar om hur Talent Management implementerats i praktiken och utgör 

således vår empiriska del. Här har vi genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

undersökt hur Talent Management praktiskt tillämpas i de företag vi valt. Vi har utgått från 

olika teman som vi menar varit intressanta för vår frågeställning; begreppet talang, nyttan 

med Talent Management samt problematisering av Talent Management. Resultatet 
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presenteras integrerat med den analys vi gör av empirin. Vår empiriska undersökning har 

tolkats i förhållande till vår teoretiska ram. 

 

I det avslutande kapitlet har vi sammanfattat de slutsatser vi kommit fram till i studien. I 

avsnittet slutdiskussion har vi även reflekterat över studiens resultat och lyft in tankar om vad 

vi kunnat göra annorlunda. Här finns även ett avsnitt om förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 

Detta kapitel avser att ge läsaren en inblick i, och förståelse för, det arbetssätt vi tillämpat i 

genomförandet av vår studie. Inledningsvis kommer vi att redogöra för val av 

datainsamlingsmetod. Ambitionen har varit att vi utifrån våra fyra aspekter, den samhälleliga 

kontexten, producerandet, huruvida fenomenet är nytt samt implementerandet, använt olika 

angreppsätt i vårt val av datainsamlingsmetod. Vidare presenterar vi vårt val av 

analysmetod, våra urvalskriterier, de etiska aspekterna samt validitet och reliabilitet.    

 

2.1 Datainsamlingsmetod  

Avseende vår första aspekt, den samhälleliga kontexten, har vi utgått från forskning om hur 

samhället förändrats från industrialismen till ett mer kunskapsbaserat samhälle. Vi har genom 

litteraturstudier försökt titta på hur individens roll i arbetslivet förändrats. När vi sett hur 

fokus förskjutits från kollektiv till individ utvecklades detta till att även inkludera hur synen 

på kunskap och kompetens förändrats.  

Vår andra aspekt handlar om hur Talent Management producerats och fått fäste inom Human 

Resourses. Vi har genom litteraturstudier studerat hur Talent Management vuxit fram ur en 

förändrad syn på Human Resources. När vi i vår tredje aspekt undersökte begreppets innebörd 

för att besvara huruvida fenomenet är nytt, upptäckte vi att det fanns väldigt lite vetenskaplig 

litteratur. Den litteratur som vi använt kommer uteslutande från USA och från en 

managementindustri som vi menar krävde ett extra kritiskt förhållningssätt. Detta ledde till att 

vi fick använda en mängd olika databaser och kataloger för att bredda perspektiven och 

försöka anpassa begreppet till svenska förhållanden. Vi är medvetna om att vi som författare 

styrt datainsamlingen och att detta påverkat vilket material som studien grundats på. 

Den fjärde aspekten baserar sig på en empirisk undersökning av tre företag som arbetar 

praktiskt med att implementera Talent Management. Vi valde att göra tre semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Att vi valde semistrukturerade intervjuer berodde på att vi var 

intresserade av att se komplexiteten i Talent Management och i en mer strukturerad intervju 

kunde denna dimension gå förlorad. För att skapa struktur i våra intervjuer utgick vi från det 

Steinar Kvale kallar intervjuundersökningens sju stadier.12 Vi skapade en intervjuguide utifrån 

våra teman; begreppet Talang, nyttan med Talent Management samt problematisering av 

Talent Management. Vi valde dessa teman för att de knyter an till vår frågeställning om hur 

implementerandet av Talant Management går till i praktiken på våra utvalda företag. Genom 

att följa våra teman underlättade det när vi i analysen ville fånga och jämföra de olika 

respondenternas resonemang.  

Våra intervjuer inleddes med personliga bakgrundsfrågor, vilket vi uppfattade bidrog till att 

respondenterna kände sig trygga med oss som intervjuare. Att hitta balansen mellan det 

kognitiva kunskapssökandet och den mänskliga interaktionen var vårt mål. Kvale menar att 

                                                           
12

 Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.s. 85. 
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intervjuare har kort tid på sig att skapa en sinnesstämning där respondenterna känner sig 

trygga och stimulerade. De första minuterna av en intervju kan vara avgörande för hur öppet 

de kommer att svara, eftersom det är där deras uppfattning om oss som intervjuare skapas.13 

Vi kunde dock konstatera att eftersom våra respondenter innehar ledande positioner i sina 

respektive företag var de vana vid att ta plats och uttrycka sig i tal. Vi kunde se i deras 

kroppsspråk och deras verbala förmåga att de var trygga i situationen och att de kände sig 

avslappnade. Att vi valde att vara två vid samtliga intervjutillfällen ser vi som en fördel när 

det handlar om tolkandet av kroppsspråk, gester, tonlägen etcetera. Tolkandet av detta utgör 

visserligen en subjektiv bedömning men det faktum att vi var två som på ett likartat sätt 

uppfattade situationerna menar vi ökade trovärdigheten. 

En av våra intervjuer gjordes per telefon, beroende på att företaget vi ville undersöka var 

placerat i en helt annan del av Sverige. Vi var medvetna om de nackdelar detta kunde medföra 

i form av brist på analys av ansikts- och kroppsuttryck. Både tidsramen och den ekonomiska 

ramen för detta arbete gav oss dock inget val annat än att utföra intervjun per telefon. 

Eftersom vi spelade in intervjuerna var vi vid transkriberingarna mycket noga med att försöka 

läsa av det mellanmänskliga samspelet, speciellt när det gällde telefonintervjun. Konkret 

betyder detta att vi noga registrerade till exempel pauser och övriga intryck som vi fick av 

våra respondenter. Det var även viktigt att detta gjordes så snart som möjligt efter intervjun. 

  

Kvale menar: ”Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en berättarform till en 

annan”.14 Det kan vara nödvändigt att förvandla en berättarforn, en muntlig diskurs, till en 

annan berättarform, en skriftlig diskurs.15 Vi tolkar detta som att vissa omformuleringar av 

texten kan vara oundvikliga. När vi bearbetat vårt intervjumaterial har vi tillämpat detta och 

exempelvis tagit bort en del typiskt talspråk som ”ju”, ”liksom” och ”typ”. Syftet med detta 

var att intervjuerna skulle återges mer sammanhängande och att texten skulle bli mer tydlig. 

2.2 Analysmetod  

Merriam menar i Fallstudien som forskningsmetod16 att i den kvalitativa analysen sker 

insamling och analys av data parallellt. Datainsamlingen och analysen av den information 

som erhålls utvecklas i en dynamisk process. Dock betyder detta inte att analysen skall vara 

klar när datainsamlingen är färdig, utan att analysen bara går in i ett skede som präglas av mer 

intensitet.17 Vi anammade detta och vår idé var att problematisera våra intervjuers resultat i 

dialog med den teoretiska bakgrund vi erhållit genom framför allt litteraturstudierna. Att 

analysera informationen utgör en komplex process. Merriam menar att forskaren rör sig 

växelvis mellan konkret information och begrepp som är mer abstrakta, mellan induktiva och 

deduktiva resonemang, mellan tolkning och beskrivning.18 Även Karen Davies förespråkar 

detta arbetssätt: ”Min erfarenhet av kvalitativ forskning är att man strängt taget varken arbetar 

                                                           
13

 Kvale (1997:118). 
14

 ibid:152. 
15

 ibid 
16

 Merriam, Sharan B (1994): Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
17

 ibid:136. 
18

 ibid: 158. 



8 

 

induktivt eller deduktivt. Det är en kombination”.
19

 Vi har försökt använda oss av denna 

kombination.  

Vår empiriska data har vi tolkat i förhållande till vår teoretiska ram, vilket betyder ett samspel 

mellan teori och empiri. Derek Layder menar att det handlar om en växelverkan mellan teori 

och empiri genom hela arbetsprocessen.  Detta innebär att forskaren går från en föreställning 

om ett fenomen till en annan mer utvecklad och fördjupad föreställning om fenomenet.20 Det 

sker genom att han eller hon placerar in och tolkar ursprungsidéerna om ett fenomen och 

sedan kombinerar detta med ny empiri. Syftet är att betrakta, beskriva, tolka och förklara 

något inom ramen för en ny kontext. Enligt Layder är all generell teori kopplad till empirin på 

något sätt.21 Vi tolkar Layder som att han med sin Adaptive Theory vill förklara hur forskaren 

kan skapa kopplingar mellan befintlig teori, nyupptäckta begrepp och hur detta kan ge 

vägledning i den fortsatta datainsamlingsprocessen. Detta arbetssätt har vi anammat och 

använt oss av.  

2.3 Urval 

När det gäller den första aspekten, den samhälleliga kontexten, utgick vi från den 

kurslitteratur vi tidigare läst och som speglade de delar av samhällets förändring som vi 

upplevde som relevanta för vår studies inriktning. Utifrån sekundärkällorna fann vi sökord 

som vi sedan gick vidare med och studerade djupare. I de fall källorna hänvisade till andra 

källor har vi sökt ursprungskällan. Trots att litteraturen bitvis gav olika bilder rådde ändå en 

viss samstämmighet när det gällde tolkningen av samhällets förändring. Vi har intagit ett 

källkritiskt förhållningssätt när vi försökt fånga forskningsfältet och därmed enbart gått vidare 

med de delar där samstämmigheten var betydande.  

 

Utifrån vår andra och tredje aspekt, producerandet av Talent Management samt huruvida 

fenomenet är nytt, fick vi göra ett till viss del annorlunda urval. Tillgången på litteratur i 

ämnet Talent Management visade sig vara i princip oändlig, men vid en närmare granskning 

var det en försvinnande liten del som kunde sägas ha vetenskaplig grund. Så gott som all 

litteratur var producerad utifrån ett kommersiellt syfte och dessa kriterier fick oss att vara 

extra vaksamma i vår källkritik. Likväl som i studerandet av den första aspekten var vi här till 

viss del målsökande i vårt urval och riktade in oss på det i litteraturen som vi ansåg vara av 

relevans för studien. 

 

I vår empiriska del, avseende implementerandet, valde vi att göra ett strategiskt urval av 

intervjupersoner. Knut Halvorsen menar att denna urvalsmetod är att föredra när urvalet är 

litet. Vid begränsade urval är det omöjligt att välja utefter representativitet utan 

urvalsmetoden grundar sig istället på vad som utifrån forskningsområdet verkar vara 

intressant.22 Vi använde vårt gemensamma kontaktnät för att hitta företag som aktivt arbetade 

                                                           
19

 Davies, Karen (1999): ”Närhet och gränsdragning” i Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken.  

Katarina Sjöberg (red.) Lund: Studentlitteratur. s. 130. 
20

 Layder, Derek (1998). Sociological Practice: Linking Theory and Social Research. London: SAGE.s.115. 
21

 ibid. 
22

 Halvorsen, Knut (1992): Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.s.102. 
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med Talent Management vilket resulterade i våra tre respondenter. Vår ambition var att hitta 

ytterligare respondenter till våra intervjuer. Vi har dock haft svårigheter med detta. Dels på 

grund av studiens begränsade tidsaspekt, men även på grund av det faktum att vi inte lyckades 

hitta tillräckligt många företag som implementerat Talent Management fullt ut. Många visade 

sig använda begreppet mer som ett ”modeord”, medan vi ville åt de företag som arbetade med 

Talent Management mer systematiskt, undantaget dock en respondent som inte använde 

systemet fullt ut.  

 

Kvale pekar på ett problem som ibland förekommer inom kvalitativ forskning. Det handlar 

om att forskaren i ivern att få sin studie vetenskaplig utför fler intervjuer än han eller hon 

lyckas analysera och bearbeta.23 När vi stod i valet att lägga ner ännu mera tid på att leta fram 

ytterligare respondenter valde vi därför att istället analysera de intervjuer vi hade och ge dem 

det djup och den mening som vi menar var nödvändigt. Sammantaget kan vi se att detta 

berikade vår studie och gav den högre kvalité.    

2.4 Etiska aspekter 

Det är viktigt att de forskningsetiska principerna beaktas vid genomförandet av en 

forskningsstudie. Syftet med detta är att skydda de individer som deltar i studien. Vid de 

första kontakterna per telefon med våra respondenter informerade vi kortfattat om de 

forskningsetiska principerna.24 Här fick vi deras godkännande att delta samt deras 

godkännande om att vi bandade intervjuerna. Vid varje intervjutillfälle informerade vi mer 

utförligt vad de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav innebar.  

För att uppfylla informationskravet berättade vi kortfattat om vårt syfte med studien. Vi valde 

dock att inte vara alltför detaljerade i denna del. Kvale menar att det gäller att ”känsligt 

balansera mellan detaljerad överinformation och utelämnandet av aspekter som kan vara 

betydelsefulla för undersökningspersonerna”.25 Nästa punkt avser samtyckekravet och handlar 

om intervjupersonernas godkännande av sitt deltagande. Detta hade till viss del redan 

uppfyllts när de accepterade att vara med. Vi förtydligade dock detta med att informera att de 

kunde känna sig bekväma med att när som helst avböja att svara på någon fråga eller helt 

enkelt avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de medverkande 

deltagarna i studien skall hållas konfidentiella. Personuppgifter samt företagsuppgifter skall 

förvaras säkert så att inga utomstående kan ta del av dem. Inga namn vare sig på personer 

eller på företag skulle vara synliga i uppsatsen. Vi frågade även våra respondenter om det var 

möjligt att vi fick använda utvalda citat i vår studie, vilket samtliga godkände. Vi informerade 

även om att allt vi spelade in och transkriberade skulle förvaras på säker plats inom 

föreskriven tid för att sedan förstöras. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att 

uppgifterna från respondenterna endast skall användas för detta forskningsändamål. Slutligen 

frågade vi även om de ville ta del av vår färdiga uppsats vilket samtliga var positiva till.  

                                                           
23

 Kvale (1997:99).  
24

 Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

www.vetenskapsradet.se. Hämtad 2009-11-02. 
25

 Kvale(1997:107) 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

En studies validitet brukar översättas med huruvida studien är giltig eller har relevans. 

Validiteten syftar till att säkerställa att forskaren undersöker det som han eller hon avser att 

undersöka. Med reliabilitet menas hur pålitligt studiens resultat är, om forskningen är 

tillförlitlig och visar samma resultat vid olika tillfällen.26
  

 

I stora drag menar vi att validiteten i vår intervjuundersökning är hög. Vi har fått svar på våra 

frågor om hur företagen implementerat Talent Management utifrån de teman vi på förhand 

satt upp. Frågorna utformades så objektivt som möjligt för att undvika att bli ledande. 

Eftersom vi gjorde intervjuerna i ett tidigt skede kan vi dock i efterhand se att vi, med den 

fördjupade kunskap vi nu besitter i ämnet, kunnat bredda frågeställningarna om vi utfört 

intervjuerna något senare i skrivprocessen.  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer med mp3-spelare eftersom vi ville återge intervjuerna så 

korrekt som möjligt och därmed höja studiens interna validitet. Vi valde att dela upp 

transkriberingsarbetet mellan oss. Kvale pekar på svårigheterna som kan uppstå när två olika 

personer transkriberar samma material. Författaren menar att även med detaljerade 

instruktioner om hur transkriberingen skall utföras har människor olika referensramar för vad 

som uppfattas som talspråk eller vad som upplevs som en ”paus” eller ”spänd röst”.
27

 Genom 

att vi utgick från en liknande referensram och genom att vi omedelbart efter 

transkriberingarna tog del av varandras material försökte vi därmed uppnå en högre 

reliabilitet.  

 

Vi har i vår studie inte varit ute efter att generalisera i statistisk bemärkelse utan vår 

målsättning har varit att försöka hitta händelser och fenomen som kan exemplifiera hur våra 

undersökningsföretag implementerat Talent Management i sina respektive organisationer. 

Resultatet har vi sedan beskrivit och analyserat för att försöka fånga karaktären hos dem. 

Generaliserbarheten ligger i att denna praktik sedan skall kunna överföras till andra. I studien 

har vi format vår analys i dialog med inläsningen av teori och med hänsyn till den 

förförståelse vi haft med oss. Vi har strävat efter att undvika att våra egna värderingar 

influerat forskningen, men vi är dock ödmjukt medvetna om att detta ändå kan ha påverkat 

vårt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Halvorsen (1992:41f) 
27

 Kvale(1997:150f) 
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3. Teori  

Teoriavsnittet innehåller de första tre aspekter vi valt att undersöka Talent Management 

utifrån. Vår första aspekt handlar om att vi utifrån en samhällelig kontext undersökt 

grogrunden för Talent Management. Den andra aspekten belyser producerandet av Talent 

Management. I den tredje aspekten utvecklar vi Talent Management samt undersöker 

huruvida fenomenet är nytt. Varje avsnitt avslutas med en summering där vi ”knyter ihop” 

det vi kommit fram till.  

 

3.1 Samhällelig kontext 

För att få svar på vår frågeställning om vilka samhälleliga faktorer som kan ha påverkat 

framväxten av Talent Management har vi försökt undersöka grogrunden för begreppet.  

3.1.1 Individualisering 

I början av 1900-talet började arbetsmarknaden strukturellt omvälvas och industrin sysselsatte 

nu fler än jordbruket. På 1950-talet dominerade fortfarande industrisektorn, men den kategori 

av arbetare som växte i omfattning var tjänstemännen. James W Cortada menar i Rise of the 

knowledge worker 28 att med tjänstemän avsågs inte byråkraterna, istället talade man om den 

kunskapshanterande arbetskraften. Det handlade om sekreterare, lärare, akademiker och 

forskare. Alla hade de till uppgift att förmedla, hantera och implementera kunskap vilket var 

karaktäristiskt för det nya kunskapssamhället.29 Allvin m.fl. utvecklar dessa tankegångar 

genom att belysa hur utbildning, kunskap och meriter på alla nivåer blev allt viktigare i 

arbetslivet. I industrisamhället bestämdes individens sociala status och roll i samhället av 

hennes relation till den varuproducerande processen. Nu var det istället relationen till den 

kunskapsproducerande processen som bestämde individens sociala status och hennes roll i 

samhället.30
  

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet skakades det svenska samhället om. Göran 

Ahrne m fl. beskriver i Det sociala landskapet31 hur det folkhem som tidigare förknippats med 

framtiden blev omodernt. Andra värden blev av större vikt. Individualiseringen blev påtaglig 

och i den så kallade yuppien kombinerades individuell yrkesmässig framgång med utmanande 

konsumtion. Denna spekulativa inställning med fokus på nuet var någonting nytt. Den tidigare 

                                                           
28 Cortada, James W (1998):”Where did knowledge workers come from?” s. 3-21 i Rise of the knowledge 

worker. Cortada, James W (red.) Boston: Butterworth-Heinemann. 
29

 ibid:14. 
30

 Allvin, Michael m. fl: (2006:84) 
31

 Ahrne, Göran, Roman, Christine & Franzen Mats (2003): Det sociala landskapet – en sociologisk beskrivning 

av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg: Korpen.  

 



12 

 

så kallade gröna vågen byttes mot en individualistisk trend av att sluta röka och börja jogga. 

Kroppsfixeringen var ytterligare ett uttryck för denna individualiseringsvåg.32  

Spåren av den ekonomiska kris som följde under 1990-talet motverkade inte trenden mot ett 

mer individualistiskt samhälle, möjligen bidrog den till en ny inriktning. Betydelsen av 

uppmärksamhet, att vara utvald växte. Wallenbergfamiljens gamla hederskodex ”verka – men 

inte synas” byttes nu mot ”syns man inte – finns man inte”. Följden av det allt större behovet 

av bekräftelse ledde samtidigt till en växande osäkerhet över självet när de långsiktiga målen 

byttes ut mot projektet att vara någon speciell.33  

Ulrich Beck menar att i dagens samhälle har det kollektiva ödet förvandlats till ett personligt 

öde. Frigörelsen från kollektivet ger individen nya möjligheter samtidigt som hon blir skapare 

av sitt eget liv och sin egen lycka. Hon blir därmed själv ansvarig för både framgångar och 

motgångar.34 I takt med att arbetsmarknaden förändrades värderades nya kvalitéer hos 

arbetstagarna.  Arbetstagarna började nu värderas efter hur väl de passar in i organisationens 

värdegrund samt huruvida de står upp mot nuvarande likväl som potentiella krav på 

arbetsuppgifterna.35  

 

Vi kan här se att en personlig bedömning av individen och ett ökat eget ansvar ersätter det 

kollektiva förhållningssätt som tidigare rådde i arbetslivet.  I ett arbetsliv som fokuserar på 

individuella prestationer och egenskaper uppkommer behovet av ett system som kan kartlägga 

detta och se till att rätt person hamnar på rätt plats i organisationen. Denna förändring av 

samhället menar vi kan vara en faktor som påverkat framväxten av Talent Management 

genom att fokus flyttas från kollektiv till individ. 

3.1.2 Kunskap och kompetens  

Det är ofta den formella kompetensen som avses när kompetensbegreppet avhandlas, det vill 

säga vilken utbildning och behörighet individerna innehar. Kompetensbegreppet rymmer 

betydligt mer än formella kunskaper. Joakim Tranquist menar att kompetens kan ses som vår 

förmåga att framgångsrikt lösa de problem vi ställs inför genom att handla enligt våra egna 

värderingar likväl som organisationens.
36 Med andra ord är det i praktiken den använda 

kompetensen som är intressant. De olika sätten att se på kompetens möts i det Granberg kallar 

”visad kompetens”. Det betyder att vi kan tala om ett kompetent handlande först när 

kunskaperna är relevanta, det finns vilja att använda dem och tillfälle att utöva dem.
37 Även 

                                                           
32

 Ahrne, Göran m.fl.(2003:44) 
33

 ibid: 47. 
34

 Beck, Ulrich (2005): Risksamhället – på väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos. s. 147. 
35

 Berger, Lance A. & Berger, Dorothy R. (2004). Talent Management Handbook. USA: The McGraw-Hill 

Companies Inc. s. 39f. 
36

 Tranquist, Joakim (2004): Utveckling genom utvärdering - om konsten att ifrågasätta det vardagliga. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. s 49. 
37

 Granberg, Otto. (2004): Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. Lund: 

Studentlitteratur. s. 96.  
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pedagogikprofessor Ellström menar att kompetens handlar om den handlingsförmåga en 

individ har till en viss uppgift eller i en viss given situation.
38  

Curt Andersson menar i Kunskapssyn och lärande att de komponenter som 

kompetensbegreppet består av kan sammanfattas i kunskap, färdigheter, uppfattning, 

kapacitet och nätverk. Kunskap kan appliceras på arbetets yrkesmässiga behov och krav 

medan färdighet även är direkt kopplat till arbetsuppgifterna. För att kunna använda 

kunskaperna och färdigheterna krävs en lyhördhet och en uppfattning om vad som skall göras. 

Kapacitet står för förmågan att driva, genomöra och följa upp arbetsuppgifter. Att bygga 

nätverk är numera en viktig komponent för att kunna utnyttja individens kompetens.39 Även 

Jörgen Hansson menar i Kompetens som konkurrensfördel att en stor del av individens 

kompetens kan vara beroende av det nätverk han eller hon bygger upp inom och utanför 

företaget. Nätverk ses som en effektiv väg till kunskap och erfarenhet.40  

Synen på kunskap har också förändrats. Richard Sennet menar att i industrisamhället rådde ett 

hantverksideal där skickligheten låg i att man grundligt sätter sig in i något och behärskar ett 

specifikt kunskapsområde till fullo.  Nu gäller det istället för företagen att hitta de arbetstagare 

som klarar ständigt skiftande villkor och nya utmaningar. De flexibla organisationerna 

behöver personer som är kapabla att lära sig nya saker snarare än hålla fast vid sina gamla 

kunskaper och kompetens.41 Detta sökande efter talanger som har potential att växa snarare än 

att se till arbetstagarnas tidigare prestationer menar Sennet är en konsekvens av den 

flexibilitet dagens organisationer lever i. Organisationerna väljer att använda en annan form 

av värdering av människor, vilket resulterar i en personlig jämförelse som han menar riskerar 

att bli olycklig. Sennet beskriver denna utgallring som ett uteslutande och ett dömande av 

individer som inte längre anses som värdefulla och användbara, trots allt de uträttat.42   

Sammantaget kan vi se att kompetensbegreppet utvecklats och i dagens samhälle betraktas ur 

flera olika infallsvinklar. Medarbetarnas kompetens sett ur ett bredare perspektiv kan leda till 

att andra parametrar än det traditionella hantverksidealet tas tillvara. Det är inte bara vad du 

presterar som är viktigt, utan även vilken drivkraft och potential du har att vilja utvecklas. 

Speciellt för företag som intresserar sig för ett system som Talent Management har detta 

flerdimensionella perspektiv stor betydelse. Denna förändring av hur vi förhåller oss till 

kunskap och kompetens tror vi har betydelse för att Talent Management har fått en grogrund i 

en miljö där individuell kompetens blivit alltmer i fokus. 

3.1.3 Social kompetens 

Begreppet social kompetens är idag väldigt uppmärksammat och mycket eftertraktat av i stort 

sett alla arbetsgivare. Eftersom vi kan se att inom Talent Management ges denna komponent 

stort utrymme väljer vi att analysera detta lite extra.   

                                                           
38

 Ellström, Per-Erik. (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: CE Fritzes AB. s. 21. 
39

 Andersson, Curt. (2000): Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. s 117. 
40

 Hansson, Jörgen.  (2005): Kompetens som konkurrensfördel. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. s 79. 
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De faktorer som bör uppfyllas är bland annat förmågan att samarbeta, lyssna, kommunicera 

med olika parter samt förmåga att kunna förstå organisationers olika kulturer.
43 Inom Talent 

Management kallas denna förmåga interpersonal skills.44 Eftersom arbetslivet utvecklats mot 

att mer och mer arbete sker i projektform kan vi se att denna kompetensform idag dominerar i 

stort sett i alla platsannonser. Utvecklar vi det ytterligare ser vi att det handlar om en förmåga 

att kunna etablera sociala relationer, kunna kommunicera och skapa relationer som är 

relevanta, bygga nätverk, ha en medvetenhet om service och relationer till kunder, vara 

empatiskt och sympatisk, vårda relationer och hantera arbetsplatsens mänskliga resurser.45 En 

fråga vi ställer oss är dock om denna egenskap kan ha en förmåga att slentrianmässigt och 

oreflekterat bli ett krav i alla typer av arbeten. Vissa typer av arbeten kanske inte alls är i 

behov av denna kompetens. Vi ser dock en tydlig tendens att den sociala kompetensen blivit 

alltmer värdefull i dagens arbetsliv.  

Den sociala kompetensen är en del i den komplexa bild av kompetensbegreppet som är viktig 

inom Talent Management. I ett arbetsliv vars villkor förändrats och där samarbete i projekt är 

en stor del av arbetet har den sociala kompetensen blivit alltmer i fokus. Inom Talent 

Management ses denna kompetens som en av nyckelkompetenserna vilket är ytterligare ett 

skäl till att Talent Management kan vara attraktivt för arbetsgivare. 

3.1.4 Summering 

Vi har i denna del av studien sökt svar på vår frågeställning, vilka samhälleliga faktorer har 

påverkat framväxten av Talent Management? Vi har identifierat tre olika processer som vi 

kan se är viktiga för framväxten av Talent Management. Individualiseringen menar vi är en av 

processerna. Fokus flyttas från kollektivet till individen och hon förväntas bli ”sin egen lyckas 

smed”. Vi kan se att organisationerna värdesätter andra egenskaper än tidigare och därmed 

blir en personlig bedömning av individen och ett ökat personligt ansvar viktiga komponenter. 

Det är bland annat individens egen drivkraft och initiativförmåga som värdesätts och i denna 

individualiseringsprocess ser vi att behovet av system som kartlägger detta börjar efterfrågas. 

Synen på kunskap och kompetens har förändrats och nya kriterier blir viktiga. Individerna 

bedöms inte bara efter vad de presterat utan även efter vilken potential och 

utvecklingsförmåga de har. Även den sociala kompetensen har avgörande betydelse i dagens 

arbetsliv eftersom alltfler arbeten bygger på samarbete. Individualiseringen samt denna 

förändrade och mångfacetterade syn på kunskap och kompetens menar vi utgör faktorer som 

påverkat framväxten av Talent Management.   

 

3.2 Producerandet 

Genom den samhälleliga kontexten och den utveckling som arbetslivet under de senaste 

decennierna genomgått har flera managementbegrepp utvecklats. Här har vi försökt göra en 
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genomgång av några av de begrepp vi ser har påverkat uppkomsten av Talent Management. 

Syftet har varit att söka svar på vår frågeställning om hur Talent Management producerats. 

3.2.1 Framväxandet av HR och HRM    

Inom den arbetsvetenskapliga diskursen är frågor om makt, kontroll och inflytande ständigt 

återkommande teman. Frederick Taylor började utveckla idéer om att göra arbetsfördelningen 

mer rationell. I Taylors Rationell arbetsdelning från 1913, presenterar han sin syn där han 

menar att företagets väg mot framgång handlar om att lämna ett ”på-måfå”-system för en 

vetenskapligt styrd produktion. Här lades grunden till Scientific Managementteorin.46  

Det perspektiv som Taylor står för handlar om att individerna själva inte hade inflytande eller 

förmånen att påverka sin arbetssituation nämnvärt och organisationerna präglades av ett 

hierarkiskt system. Tidigare forskning ger oss en ledtråd till hur HR växt fram och fått fotfäste 

i dagens organisationer. Själva begreppet HR, eller Human Resourses, myntades av Peter 

Drucker i hans bok Practice of Management47 där han menar att företag hade en alltför 

instrumentell syn på sina anställda när de enbart såg dem som kostnadsposter, inte som 

resurser som förde organisationerna framåt. Han motsätter sig det Tayloristiska synsättet där 

människosynen var präglad av att individen i grund och botten är lat och måste kontrolleras 

och hårt styras för att prestera.
48 Druckers syn på individen är mer ”morot än piska” och han 

menar att motivation av personalen är organisationens främsta medel för att nå framgång. Att 

motivera individer sker, som Drucker ser det, inte bara via ekonomisk ersättning utan att 

individerna känner delaktighet med organisationen och i varandra som kollegor är ett större 

medel än pengar.49 Detta sätt att se på personalen brukar kallas mjuk HRM. 

Det som en del organisationsforskare dock ser som en trend som började i slutet av förra 

seklet och som i det nya millenniet fått ett starkt fotfäste, är den återsvängning som skett från 

den mjuka HRM till den mer hårda HRM synen. Stewart Clegg m.fl. menar att denna hårda 

HRM bland annat har som mål att med effektivitet och prestation matcha person med uppgift, 

inte matcha uppgift med person, som i mjuk HRM.50 Detta är ett tankesätt som vi tolkar 

stämmer överens med hur de företag som väljer att använda Talent Management ser på 

Human Resources.  

En av de forskare som belyser denna återgång mot en mer styrd HR-form är Kjell Arne 

Røvik. Han menar att om HR tidigare, förutom att vara ett fält som innefattat administrativa 

uppgifter som exempelvis lönehantering och rekrytering, även haft som funktion att ta tillvara 

på de anställdas rättigheter. Det som han ser som banbrytande nu är att HR gått över till att bli 

strategisk och på det viset ett styrinstrument rakt nedstigande från ledningen, till HR läggs då 

ett M som står för management. Många gånger lyfts de administrativa delarna helt bort ur 
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organisationens HR-avdelning och outsourcas externt och kvar blir en mer specialiserad 

styrka med HR-personal vars främsta syfte är att strategiskt vara ett verktyg för att bättra på 

organisationens resultat.51
  

Stefan Tengblad intar en lite annorlunda ståndpunkt än Røvik när han menar att de mänskliga, 

mer mjuka frågorna inte helt kan bortkopplas genom tillämpningen av HRM i en organisation 

och påpekar att dessa aspekter måste fungera för att organisationen skall må bra.52 Tengblad 

och Damm ser det mer som att det sker en kombination av både hård HRM och mjuk HRM 

inom de flesta organisationer i Sverige idag och de ser det mer som konjunkturbundet vilken 

skola som styr för tillfället. Under en högkonjunktur är det svårare för företag att rekrytera 

kompetenta medarbetare och de måste då anpassa sin personalpolitik för att attrahera och 

behålla dem. Motsatsförhållandet kan ses under en lågkonjunktur, när alla kranar för 

kostnader snabbt dras åt och det första som ofta blir drabbat är personalutvecklingen.53  

Sammantaget kan vi se att framväxandet av HR och HRM är viktiga faktorer för att Talent 

Management har utvecklats och fått den genomslagskraft den fått inom den organisatoriska 

diskursen. Att individen ses som en resurs och inte enbart som en kostnad och att människan 

måste motiveras för att prestera anser vi vara viktiga faktorer och avgörande för Talent 

Management framväxt.   

3.2.2 Strategisk HRM 

Strategisk HRM utformades och presenterades av det som kom att kallas ”Michiganskolan”. 

Framförallt var det en vetenskaplig artikel som publicerades 1981 som kan sägas vara 

startskottet för användandet av strategisk HRM.54 Författarna till artikeln menar att för att 

möta den allt hårdare konkurrensen och den allt snabbare tekniska utvecklingen var det 

nödvändigt för företagen att mer strategiskt planera sin verksamhet. Detta innefattar då inte 

enbart vad som skall tillverkas utan stort fokus måste läggas på hur varor eller tjänster skall 

utformas och av vilka. De menar att organisationer fram tills då varit alltför uppdelade och att 

delarna varit bortkopplade från varandra. Lösningen på detta menar författarna är att 

organisationerna bör tillämpa en mer enhetlig strategi där individers mål sammankopplas med 

de organisatoriska målen.55  

Talent Management är ett utpräglat strategiskt system vilket Michael Armstrong utvecklar i 

Strategic Human Resource Management. Han menar att ”the overall purpose of human 

resource management is to ensure that the organization is able to achieve success through 
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people.”56 Han pekar på vikten av att arbeta utifrån specifika HR-strategier för att förbättra 

organisationens effektivitet varav Talent Management utgör en del.57 

Sammanfattningsvis kan vi se att strategisk HRM är en förutsättning för att Talent 

Management kan praktiseras inom organisationer. Framförallt måste organisationens 

affärsstrategi sammankopplas med planerandet av personalstyrkan och vilken kompetens som 

krävs ur ett mer långsiktigt perspektiv.  

3.2.3 Management i tiden 

Sahlin-Andersson m.fl. menar att det framförallt finns två trender i hur HRM utvecklats över 

tid. Den första är att från att i ett tidigare stadium av organisering och storskaligt företagande 

låg fokus på tekniken i hur en vara eller tjänst producerades. De mänskliga aspekterna bakom 

sågs som sekundära, individerna var lätt utbytbara och ingen större kraft lades på 

organisationsutveckling som sådan. I dagens organisationsklimat ligger däremot fokus på 

management, hur individerna skapar produkten eller tjänsten, inte tvärt om.58 Den andra 

trenden är att idéer om hur företag ska arbeta för att maximera sin effektivitet och hur de ska 

attrahera nya medarbetare, har gått från att vara branschspecifika eller lokala, till att bli 

globala och mer universella. Författarna anser att det går att se tydliga tecken på att en 

amerikanisering sker och att trenden sprider sig över världen.59  

Kjell Arne Røvik beskriver hur han ser att det finns flera gemensamma drag för hur idéerna 

kring management ser ut i dagens samhälle.60 En av aspekterna är att de är väldigt många och 

att de förpackas väl genom förkortningar som gör att de liknar märkesvaror. Vidare kan ses att 

idéerna, eller recepten, är i princip omöjliga att undgå. Tidigare var idéer kring ledarskap och 

organisationsutveckling någonting som enbart förekom inom lyckta dörrar i styrelserum och 

avhandlades under ändlösa sammanträden. Idag kan vi däremot mötas av allehanda tankar och 

idéer angående management i princip alla medier, det har blivit populärkultur.61 

Ytterligare ett gemensamt drag kan ses i att begreppen har en något oklar historia. När, av 

vem eller ur vad de har sitt ursprung är sällan klart, de går mer att se som tidstypiska uttryck 

för någonting som egentligen är tidlöst och generellt. Idéerna är förpackade så att de har en 

stor attraktionskraft på exempelvis cheferna. Att inte anamma dem ses som bakåtsträvande 

och det är ingenting som någon företagsledare vill bli anklagad för att vara. Dock är recepten 

som presenteras på intet sätt harmlösa, tvärtom. De kan många gånger vara upphov till stora 

organisatoriska förändringar med fokus på problemlösning, oavsett om det finns ett problem i 

organisationen eller inte. Till sist ser Røvik dessa recept som tvetydiga, eller snarare att 

receptens verkningar är tvetydiga men även att de är otydliga. Det är ständigt tolkningen av 

                                                           
56

 Armstrong, Michael: (2006): Strategic Human Resource Management - A Guide To Action. London: Kogan 

Page, Limited.Armstrong. p 16. 
57

 ibid:130  
58

 Sahlin-Andersson, Kerstin & Engwall, Lars (2002): The Expansion of Management Knowledge. Stanford: 

Stanford University Press. p. 26 
59

 ibid: 27 
60

 Røvik (2007:13) 
61

 ibid:14 



18 

 

resultatet som den påverkan av managementidéerna ger, men även tolkningen och 

användandet av idéerna i sig, som skapar otydlighet och tvetydighet.62
  

Torsten Björkman är ytterligare en forskare som ställer sig kritisk till hur lätt nya 

managementteorier dyker upp som modevågor och utan större eftertänksamhet anammas av 

organisationerna.63 Han menar att vi i Sverige har en god egen tradition av hur vi reformerar 

och tänker kring nyorganisering vilket idag ersatts av ett ständigt sneglande på det stora landet 

i väst och deras teorier om detsamma.64 Han ser även trenden av att amerikanska 

konsultfirmor allt starkare etablerar sig på den svenska marknaden, för att inte säga övertar 

den. Det är framförallt Boston, USA, som de flesta managementidéer kommer från. Där har 

Harvard Business School en framträdande roll och Harvard Business Review deras främsta 

media för att presentera nya managementteorier. Björkman menar vidare att den amerikanska, 

eller den från Boston skapade, dominansen inom management har flera orsaker, eller 

beroende på vem man frågar, succéfaktorer.65 En del i övertaget är att de har en lång tradition 

av att ha konsulter som enbart arbetar med management, vilket vi inte haft i Sverige förrän på 

senare år. Detta tillsammans med att de har många multinationella företag som utgår från 

USA har gjort att konsultfirmorna snabbt blivit världsomspännande. Det går även att dra 

parallellen till att har du en gång lyckats att skapa dig ett namn är det lättare att sälja in det 

nästa gång.66  

Det mesta av managementlitteraturen, eller kulturen, riktar sig till företagsledare och berör de 

ledande funktionerna direkt, vilket Stewart Clegg m.fl. problematiserar.67 När chefer ständigt 

utsätts för ett bombardemang av olika teorier om hur företaget skall ledas för att maximera 

vinsten är risken att ingenting blir konstant utan att nya idéer ideligen anammas i en rasande 

takt utan större reflektion eller långsiktighet. Dessa författare menar att det även finns en 

distinktion mellan den managementteoretiska världen och den managementpraktiska världen 

där den teoretiska delen består av den akademiska forskningen som sträcker sig över flertalet 

år för att komma till resultat. Den praktiska delen däremot karaktäriseras av det snabba 

applicerandet av teorierna som kan liknas vid ett ”slit och släng” användande där allt passerar 

och konsumeras utan närmare eftertanke. Det finns även prov på hur andra verktyg, 

exempelvis feng shui eller astrologi, i vissa fall används på liknande sätt som 

managementteorierna för att leda rätt i organiserandet.68 

 

Vi har här velat visa hur några forskare ser på hur och varför olika managementteorier får 

fotfäste inom dagens organisationer. Gemensamt för dessa författare är att de ser hur denna 

industri framkallar nya begrepp och teorier. Vi ser det som en viktig aspekt att se vilka 

processer som ligger bakom producerandet av ett fenomen som Talent Management.  
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3.2.4 Summering 

För att besvara vår fråga ”hur har Talent Management producerats?” har vi sett det som 

relevant att söka roten till Talent Management i framväxten av HR och HRM. I 

industrialismens tidevarv var individen och dess arbetsmässiga välmående ingenting som det 

lades extra resurser på. Människor sågs som utbytbara och personalen var enbart en kostnad i 

organisationens balansräkning. Etablerandet av strategisk HRM kan vi se som en stark 

bidragande orsak till att Talent Management producerats. Det som framförallt är viktigt är 

syftet att strategiskt planera hur organisationen skall nå sina mål genom att även innefatta 

planering av rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. Att Talent Management fått 

genomslagskraft kan ha sin förklaring i att management de senaste årtiondena vuxit till en 

massindustri där olika fenomen eller begrepp ständigt produceras och konsumeras.  

3.3 Talent Management 

Vår tredje frågeställning behandlar huruvida fenomenet Talent Management är nytt? Eftersom 

talang inom Talent Management är så komplext och används på en mängd olika sätt har vi 

inledningsvis undersökt hur talang kan definieras. Därefter har vi gjort en beskrivning av 

Talent Management och dess innebörd.  

3.3.1 Talangbegreppet 

Betydelsen av ordet talang enligt Wikipedia är ”Talang (egenskap)– ett uttryck för en 

övergenomsnittlig fallenhet eller förmåga för någon verksamhet, i intellektuell, fysisk eller 

annan mening.”.69
 Synonymer till ordet kan vara fallenhet, begåvning, färdighet, förmåga, 

gåva, anlag, ådra; löfte, lovande person och påläggskalv.70 De flesta har dock en åsikt när det 

gäller vad en talang är, begreppet är väl förankrat i exempelvis idrottsvärlden eller inom 

musikindustrin.71  

Andra forskare ställer sig kritiska om det överhuvudtaget finns något som kan karakteriseras 

som talang. Geoffrey Colvin menar i Talent is overrated72
 att forskningen inom flera områden 

funnit att extremt duktiga individer inte alls visade några tidiga tecken på sin begåvning. Han 

hävdar inte att talang är en myt, men hundratals undersökningar ger sitt starka stöd för att så 

är fallet. Inte heller genetiker har funnit några speciella gener för specifika talanger.73 Vidare 

menar han att den faktor som tydligast tycks förklara enastående prestationer är vad forskarna 

kallar genomtänkt övning, det vill säga att övningen är genomtänkt och särskilt utformad för 

att förbättra prestationerna. Författaren menar att högre krav i arbetslivet och en ökad 

konkurrens gör att vi behöver göra mer av det vi redan har, vi måste lära oss prestera bättre. 
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Den mänskliga förmågan är det i stort sett varje företag idag behöver förbättra och utveckla, 

menar Colvin.74   

 

Vi tänker oss att en av anledningarna till att företag intresserar sig för Talent Management är 

att de ser systemet som ett sätt att behålla och utveckla de mänskliga resurserna inom 

företaget. Vad som karakteriserar talanger är dock inte alltid det samma ur en rent praktisk 

synvinkel, det vill säga om vi är exceptionellt duktiga på att programmera en dator eller slå 

hårda bollar på fotbollsplanen. Talang är till stor del kontextbundet men framförallt knutet till 

individens drivkraft att vilja prestera.  

3.3.2 Innebörden av Talent Management 

Om man frågar någon som arbetar med Talent Management eller läser i inledningar till 

litteratur om begreppet ger de ofta en likartad definition. Exempelvis: “Talent Management is 

the recruitment, development and retention of individuals who consistently deliver superior 

performance”.75 Begreppet tillkom under IT-boomen på 1990- talet och kan ses ha fått sitt 

avstamp från en konsultbyrå i USA som myntade uttrycket “The war for talent”.76  Genom att 

identifiera organisationens behov kan talanger antingen rekryteras externt eller internt, 

ingenting får lämnas åt slumpen. Framförallt framhävs att just striden om de högpresterande 

personerna hårdnat och hårdnar alltmer och utan strategier för personalförsörjningen står sig 

företagen slätt på dagens arbetsmarknad.77  

Burke m.fl.78 menar att Talent Management inte är en strategi som lönar sig genom att enbart 

rekrytera rätt personer utan det krävs att den implementeras i organisationen och att det 

ständigt arbetas för att få talangerna att stanna. Om individerna inte får tillräckligt med 

stimulans och utveckling har de alltid andra arbetsgivare som med öppen famn vill ta emot 

dem. Detta skapar en sårbarhet hos organisationerna som måste hanteras genom att 

affärsstrategin ständigt står i kommunikation med talangstrategin. Det gäller således inte 

enbart att ha rätt person på rätt plats, utan även om att leda personerna i rätt riktning.79  

Marta Valenzuela menar att de som förespråkar Talent Management vill ha ett mer holistiskt 

perspektiv på organisationsplaneringen, att alla delar ska harmonisera. Hon menar att detta 

sker om man arbetar med Talent Management eftersom medarbetarna är den viktigaste 

hörnstenen i den organisatoriska konstruktionen.80 Undertiteln på vår studie the right people - 

at the right jobs - at the right time menar vi sammanfattar det helhetsperspektiv som Talent 

Management syftar till. 

                                                           
74

 ibid: 181. 
75

 Davis,Tony m.fl. (2007:20). 
76

 Michaels, E, Handfield-Jones & H, Axelrod, B (2001): The war for talent. Boston: Harvard Business School. 
77

 ibid 
78

 Burke, Ronald J. J. & Cooper, Cary L (2006): Human Resources Revolution: Why Putting People First 

Matters.  
79

 Burke m.fl. (2006:233-240). 
80

 Valenzuela, Marta (2004): Integrated and Integrative Talent Management. New York: The Conference Board 

Inc. p. 3. 



21 

 

För att konkretisera och skapa en bild av vad Talent Management är och hur det kan användas 

väljer vi att tillämpa Peter Cheese m fl.81 definition och beskrivning. De ser det likt en cykel 

uppdelad i fyra steg där det handlar om att define, deploy, develop och discover.  

 

Figur 1 Cheese modell över Talent Managementprocessen.
82

 

Det första steget, define, innebär att organisationens affärsmässiga strategi måste kopplas 

samman med personalstrategin. Hur ser framtiden ut, vilka mål ska nås och vilka marknader 

ska bearbetas? Genom detta kan en planering av personalstyrkan göras, då inte enbart antalet 

anställda, utan viktigast här är vilken kompetens medarbetarna bör besitta. Vad är det för 

talanger som behövs? Nästa steg, discover, innefattar en kartläggning av vilka talanger som 

finns inom organisationen, kopplat till strategin. Vidare i cykeln följer för organisationen att 

develop, det vill säga ha program som fångar upp och ger adekvat utbildning och stöttning till 

talangerna så att de kan utvecklas i rätt riktning för att matcha organisationens behov. Den 

sista delen handlar om att deploy, att passa in rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Tanken 

med modellen är att den är dynamisk. Med det menar Cheese att det är en process som 

ständigt pågår, den får inte avstanna för då finns det risk att organisationen hamnar efter i 

utvecklingen.83
 Betonas bör dock att vi tolkar att Cheese m fl. inte vill få oss att enbart se 

talanger som de högpresterande individerna i organisationen. De påpekar många gånger i 

texten att de förespråkar ett holistiskt synsätt och att även de som kanske inte syns och hörs 

mest är viktiga för organisationens fortlevnad.   

Berger & Berger84 gör en uppdelning av individer inom ett företag i fyra grupper. Den första, 

och den som kanske mest identifieras med Talent Management, innefattar de som kan 

benämnas som supertalanger. Dessa individer karaktäriseras av att de är högpresterande på 

många plan. De är inte enbart skickliga på sitt arbete rent tekniskt utan har även andra 

egenskaper. En av de viktigaste som benämns är att de skall ha förmågan att inspirera och 

leda andra. Dessa personer är mycket viktiga för organisationens fortlevnad. I nästa grupp 
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finns de som ses som talanger. Det är personer som med rätt uppbackning och motivation kan 

vara tilltänkta som stöd till nyckelpersoner inom organisationen. De står för återväxten och är 

således även viktiga för organisationen i ett längre perspektiv. Den stora massan av anställda 

ses dock som arbetsstyrkan. Det är en grupp som inte skall förglömmas när det kommer till 

kompetensutveckling och motivationshöjande arbete, men som det inte satsas lika mycket på 

som de två första grupperna. Den fjärde och sista gruppen är de som Berger & Berger 

benämner som ”missfits”. Här finns personer som inte passar in i organisationen av olika 

anledningar. Dessa individer skall ges chansen att genom åtgärder ta sig uppåt i hierarkin, 

men om de inte förbättrar sin ställning bör det vidtas andra åtgärder i deras fall.85  

Berger & Berger har en som kan tyckas mycket uppdelad och instrumentell syn på hur en 

organisations medarbetare bör kategoriseras. Det är dock inte en syn som alla som anammar 

Talent Management förespråkar. Cheese menar att det inte är strategiskt och värdefullt för 

någon organisation att enbart lägga energin och satsningen på de så kallade supertalangerna 

eftersom de oftast utgör en försvinnande liten del i ett företag. Däremot är drivkraften att vilja 

nå de personliga och organisatoriska målen det som kan förknippas med talang.86 För att 

helheten ska bli bra måste helheten också näras. Ytterligare en parameter som är viktig att ta 

med i sammanhanget är att om talanger vårdas i en organisation skapar det ett för företaget 

gott rykte hos andra och detta innebär att talanger utifrån gärna söker sig till organisationen.87  

Svante Leijon, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, beskriver i en artikel i DN hur han 

ser på Talent Management.88 Han menar att organisationerna bör vara aktsamma med 

användandet av Talent Management och inte bli ”fartblinda” och lägga alltför mycket fokus 

på dem som presterar mest och ingenting på dem som ses som ”medelmåttor”. Leijon menar 

att det inte är säkert att de högpresterande är de viktigaste lagspelarna. Många gånger är det 

tvärtom, då de exempelvis inte alltid väljer att stanna kvar i organisationen utan ständigt ser 

sig om efter nya utmaningar. Om en organisation enbart rekryterar supertalanger gäller det att 

ta hand om dem sedan, vilket inte alltid är fallet. Arbetet kanske inte var så komplext som det 

först utlovades och det kan få till följd att supertalangen blir missnöjd och slutar av den 

anledningen. Samtidigt är det en fara med att sätta likhetstecken mellan högpresterande och 

talang. Även de som presterar medelgott har talang men den tar sig kanske ett annat uttryck. 

Det gäller att se alla individer och placera dem rätt i kontexten.89  

Majoriteten av de författare vi studerat menar att Talent Management är mer än bara ett 

system som enbart riktar in sig på eliten inom en organisation. Det är ett komplext system 

som innefattar samtliga medarbetare. Samtidigt har vi sett att vissa författare, som Berger & 

Berger, mer vill lägga fokus på de högpresterande medarbetarna, vilket kan få till följd att 

begreppet missbrukas och riskerar att förknippas med elitsatsning och ständig talangjakt.  
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3.3.3 Workforce planning 

Att organisationer aktivt och strategiskt gör en plan på hur arbetsstyrkan ser ut i dagsläget och 

hur den ska se ut i framtiden är ingenting nytt på den organisatoriska himlen. Däremot vill 

vissa anhängare av Talent Management påvisa att denna planering, workforce planning, når 

ytterligare en dimension om organisationen använder sig av Talent Management. Berger & 

Berger menar att det handlar om att identifiera vilka typer av talanger som organisationen 

behöver, inte enbart hur många som behövs. Alla nivåer måste bli försörjda med talanger, det 

räcker inte med att se till hur många chefer som kommer att behövas. En sådan analys 

innefattar även att ta del av externa rapporter på hur konkurrensen kommer att se ut i ett 

längre perspektiv. Dels rent affärsmässigt hur marknaden kommer att utvecklas, men även hur 

tillgången på talangfulla medarbetare kommer att se ut.90 Detta ser vi som en högaktuell fråga 

när de så kallade ”Baby-boomersgenerationen”, 40-talisterna, snart går i pension. Med dem 

kommer mycket av den nuvarande kompetensen inom organisationerna att försvinna. 

Går vi djupare in i litteraturen och koncentrerar oss på vad författare som har sin 

utgångspunkt i strategisk HRM säger om workforce planning är det dock svårt att se några 

skillnader. Ralph Christensen beskriver i boken Roadmap to strategic HR91 hur även det 

strategiska analysverktyget av workforce planning innefattar de element som Berger & Berger 

hävdar är specifikt för Talent Management. Christensen listar en mängd processer som bör 

innefattas i en strategisk planering, däribland de externa och interna analyser av hur de olika 

marknaderna ser ut och kommer att se ut i framtiden.92 

Någon som ytterligare ställer sig inom ramen för Talent Management är Allan Schweyer.93 

Han menar att det som är exklusivt för Talent Management när det gäller workforce planning 

är att den innefattar en kartläggning av de talanger som finns inom organisationen. Detta 

menar han inte finns i den traditionella strategiska planeringen. Ytterligare en aspekt han 

pekar på är att med Talent Management görs en mer omfattande analys av samtliga individer i 

organisationen. Detta kan leda till omflyttningar inom företaget, men även att medarbetare 

som inte passar in får sluta.94  

Denna kartläggning av medarbetarna kan ske på flera sätt. Inom Talent Management talas det 

ofta om på vilket sätt man ställer medarbetarnas performance gentemot potential. Utifrån 

detta menar Schweyer att arbetsgivaren genom att mäta hur en medarbetare har presterat 

tidigare, tillsammans med parametrar som exempelvis hur organisationens mål stämmer 

överens med individens mål, kan utläsa den framtida potentialen som medarbetaren besitter.95 

Här är det således inte enbart den faktiska kunskapen som mäts utan stor vikt läggs på 

individens egen drivkraft och vilja att prestera.  
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Talent Management innefattar även det som benämns som successionsplanering och 

omvärldsanalys. Successionsplanering innebär att en organisation alltid måste ha en 

reservplan för om någon nyckelperson hastigt skulle bli allvarligt sjuk eller avlida. Det ska 

alltid finnas en person bakom varje nyckelperson som är villig och kompetent att ta dennes 

plats. I omvärldsanalysen ingår mycket och den är helt beroende av vilken marknad 

organisationen spelar på, men det gäller för organisationen att vara uppmärksam på vad som 

händer utanför dess sfär.96 

Det som vi kan se ligger till grund för utövandet av Talent Management är planering utifrån 

organisationsstrategin för att nå de mål som är uppsatta. Huruvida det är nya tankar som 

Talent Managements förespråkare kommer med går inte helt klart att säga, det beror som så 

många andra gånger på vem man frågar. Klart är dock att workforce planning i sig inte är 

någonting exklusivt för Talent Management utan bygger på gamla idéer inom strategisk 

HRM. Inte heller successionsplanering och omvärldsanalys kan vi se som unikt för Talent 

Management. Däremot utgör de viktiga delar i ett mer strategiskt kartläggande av företagets 

mänskliga resurser.  

3.3.4 Summering 

För att besvara vår frågeställning huruvida Talent Management som fenomen är nytt, var vår 

avsikt i denna del av studien att beskriva vad Talent Management innebär. Vi har illustrerat en 

komplex bild av begreppet som i många fall kan härledas tillbaka till redan befintliga teorier. 

Exempelvis Peter Druckers tankegångar, som han presenterade så tidigt som 1967, samt den 

artikel som publicerades 1981, där de strategiska HR idéerna definierades, kan vi se har 

paralleller till Talent Management. Resonemanget leder oss fram till att Talent Management 

inte innehåller exceptionellt nya idéer och tankar. Det som däremot kan ses som nytt är det 

stora komplexa system där den strategiska planeringen genomförs och där medarbetarnas 

potential och prestationer kartläggs. Vi kan även se att det har betydelse hur själva 

talangbegreppet används. Som vi tolkat talangbegreppet inom Talent Management är talang 

till största delen kontextbundet och bygger mycket på viljan och drivkraften hos en person. 

Sammantaget har vi kunnat se att Talent Management är mer än bara ett system som fokuserar 

på eliten inom en organisation. Systemet är komplext och fullt utvecklat skall det innefatta 

samtliga medarbetare. Dock ser vi att i många fall prioriteras de högpresterande 

medarbetarna, vilket vi menar kan få till följd att Talent Management missuppfattas som 

enbart en elitsatsning.  
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4. Empiri 

Vår empiriska del inleds med en kortfattad presentation av våra respondenter. Därefter 

presenterar vi resultatet av våra intervjuundersökningar i kombination med vår analys av 

dem. För att få struktur på resultatet valde vi att dela in detta avsnitt i de teman som vi utgått 

ifrån i våra intervjuer och som speglar vårt intresseområde kring implementerandet. Våra 

teman har varit; begreppet Talang, nyttan med Talent Management samt problematisering 

av Talent Management. Vi valde dessa teman eftersom de knyter an till vår frågeställning om 

hur implementerandet av Talent Management praktiskt går till på våra utvalda företag. 

 

4.1 Implementerandet – Resultat och analys 

Syftet med vårt arbete har varit att undersöka begreppet Talent Management, men även se hur 

det praktiskt tillämpas i dagens arbetsliv. För att besvara vår avslutande forskningsfråga, hur 

Talent Management implementeras på våra undersökningsföretag, har vi gjort intervjuer med 

tre personer som representerar företag som dagligen arbetar med Talent Management i olika 

former. Vi har valt att kalla denna del av studien implementerandet.  

4.1.1 Våra respondenter 

De tre företag vi undersökt har varit olika i sin karaktär och har alla implementerat Talent 

Management utifrån sina egna perspektiv. En reflektion vi gjorde kring detta var att Talent 

Management inte är ett system som i sin helhet går att oreflekterat applicera på organisationer. 

Talent Management är ett verktyg som behöver anpassas för att fungera, varvid den rådande 

företagskulturen kan vara en faktor att ta hänsyn till. Med hänsyn till de etiska aspekterna är 

namnen på personer och företag ändrade till fiktiva namn. 

Vår respondent Karin arbetar på Export AB, ett stort industriföretag. Företaget har 30 000 

anställda världen över, varav hon som Vice President Human Resources har ansvar över cirka 

1 200 anställda. Karin besitter stor kunskap om Talent Management och har gedigen 

erfarenhet av systemet även från tidigare arbetsplatser, framförallt i USA.  

Kalle är personaldirektör på Plastic AB, ett företag som ingår i en internationell koncern med 

flera tusen anställda i flera länder varav ett tusental arbetar i Sverige. Företaget har under det 

senaste året arbetat med implementeringen av Talent Management och är nu i startgroparna 

för sjösättningen av systemet fullt ut med start inom chefssegmentet. Kalle är även ansvarig 

för företagets Leadership- and Talentdevelopment, där en av rollerna innebär deltagande i 

koncernens arbete med att ta fram detaljerna kring implementerandet i Sverige.  

Per har en konsultverksamhet som innebär att han bland annat hjälper företag att identifiera 

och utveckla talanger. Vid organisationsförändringar driver han processer med syftet att 

medarbetarna skall ges möjlighet att utvecklas och anpassas in i den nya organisationen, att 

rätt person skall hitta rätt plats. Per använder inte Talent Management fullt ut i sin hela 

komplexitet, utan han utvecklar och driver de processer inom Talent Management som han 

anser passa de klienter han arbetar med.     
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4.1.2 Tema 1 – Begreppet talang 

För att få en bild av hur våra respondenter ser på begreppet Talent Management och hur det 

implementeras i deras respektive företag bad vi dem inledningsvis illustrera vad de menar 

med talang. Detta ansåg vi värdefullt eftersom talangbegreppet inom Talent Management är 

så komplext. 

I Kalles företag, där Talent Management systemet nyligen implementerats, ligger fokus på att 

hitta och utveckla ledarskapstalanger.  

Till stöd för det har vi vår ledarprofil som vi nu har utvecklat där vi beskriver vad det är för 

egenskaper och beteenden som Plastic AB:s ledare skall ha. En väldigt detaljerad där vi 

exemplifierar vad det är för beteende, attityder som vi vill se hos våra ledare respektive beteende 

som vi inte vill se. Vi har gjort ett väldigt användarvänlig verktyg för detta för att bedöma 

ledarpotential. (Kalle) 

Tanken är att detta skall vidareutvecklas till att även innefatta Specialist Talents, företagets 

tekniska experter. Men i nuläget handlar det alltså om ledartalangerna.  

Vår konsult Per, menar att talang innebär att man inte är färdig, att man är på gång att bli 

någonting, att man har de rätta förutsättningarna. Det handlar om att utvecklas i det man har 

talang för. För Per är det viktigt att man delar den värdegrund som företaget har.  ”Om man 

inte gör det, om man har en jättekunskap eller jättekompetens, men inte passar in i företaget… 

Då kommer det inte funka.” Hans definition av talang handlar mycket om vilja och 

initiativförmåga. Saknar man dessa egenskaper är kunskapen ingenting värd.  

När det handlar om att i workforce planning definiera vad företaget behöver för talanger är det 

viktigt att kunna särskilja på performance och potential.  

För att bli talang hos oss skall man då, förutom att vara duktigt performance idag, ha en hög 

potential, att vilja göra mer… Det är skillnad på performance och potential… det skiljer vi väldigt 

mycket på. (Kalle) 

Det verktyg som Plastic AB använder när det skall kartlägga detta illustreras såhär: 
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Figur 2 Adapting the performance/potential grid.
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Karin för ett liknande resonemang när hon poängterar vikten av att skilja på potential och 

performance, det vill säga vilken framtida potential medarbetaren har och den nuvarande 

visade prestationen. Hon menar att detta är en viktig del i arbetet med Talent Management. 

Resonemanget handlar om en kartläggning av medarbetarna för att bland annat hitta de som 

inom Talent Management brukar kallas supertalanger. Det är dock viktigt att poängtera att 

fullt utvecklat skall Talent Management innefatta hela arbetsstyrkan.  

Karin förklarar sin bild av hur hon använt performance/potential matrisen inom Talent 

Management i företag hon arbetat. ”Varje individ i stort sett blev matchad mot en matris 

performance/potential.” Hon ritar två axlar liknande den som Kalle använder på Plastic AB. 

Performance på ena axeln med low, medium, high värden och en potential axel med low, 

medium, high värden. ”Sedan la varje chef in alla personer de hade i sin trupp.” Utifrån denna 

kategorisering fick medarbetarna olika kombinationer allt från high-high till low-low. Vi 

frågade vad som händer med de som hamnar på low-low, det vill säga low performance, low 

potential, det som Berger& Berger kallar missfits.98 Karin menar att här skall medarbetaren 

inte vara längre än högst ett år.  

Det kan ju vara någon som precis har börjat ett nytt arbete och då är de ju low-low, inga problem. 

Men är det någon som har mycket erfarenhet och kanske har varit någonstans här (visar på high-

medium), då är det ju rätt allvarligt problem. Och då måste man vidta åtgärder. (Karin) 

De åtgärder Karin avser handlar om att företaget utifrån varje individ påbörjade en 

åtgärdsplan i syfte att höja medarbetarens förmåga att göra ett gott arbete. Vi tolkar detta som 

ett sätt att synliggöra medarbetare som inte mår bra och inte har hittat sin roll i organisationen. 

Det kan också handla om att de behöver mer kompetensutveckling eftersom arbetet ofta är 

flexibelt och ändras på ett helt annat sätt än tidigare.   

Hon pekar även på risken att vara high-high alltför länge.   

Är man high- high i flera år är det också fel. För att det måste ju finnas något annat arbete som den 

här personen kan göra. De kanske kan fortsätta där de är, men i en annan position, men är de kvar i 

samma position och inte flyttar på sig är det inte bra. Det väldigt viktigt att cheferna ser till att de 

här personerna börjar röra på sig. (Karin) 

Den risk vi menar att Karin syftar på är att dessa medarbetare lätt kan bli motiverade att söka 

sig vidare och lockas av erbjudanden från exempelvis konkurerande företag. Vi tolkar att 

Talent Management har en stor roll i arbetet att behålla dessa medarbetare. Konsultfirmor som 

jobbar med Talent Management ur ett rekryteringsperspektiv letar ständigt efter dessa så 

kallande high-high, eller supertalanger.   

Utifrån värdena i matrisen gick Karins företag sedan igenom medarbetarna och tittade på hur 

de kunde utveckla dem. Vi observerade dock att hennes fokus främst låg på medarbetare med 

värden på high i performance/potential matrisen.  
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Vi tittade på de olika positioner som vi hade öppna idag och vilka positioner vi kommer kunna ha 

öppna i framtiden och så började vi planera och titta, var finns intresset? Då hade vi ju en hel 

databas där alla personerna låg upplagda, där de hade skrivit in om de var intresserade av att flytta, 

ifall de hade familjer, vart de kunde tänka sig att flytta och allt kring det här. Så det var väldigt lätt 

att matcha. (Karin) 

Gemensamt för våra tre respondenter är att de ser en talang som någon med vilja och 

drivkraft att prestera och därmed skapas potential att vilja utvecklas. Det verkar tyda på att det 

krävs en sammansatt bild av egenskaper för att bli kallad talang. Inom Talent Management är 

detta en stor del, att inte endast fokusera på den formella kunskapen. Vi reflekterade dock 

över att våra respondenters fokus väldigt mycket verkade ligga på de högpresterande 

medarbetarna.  

4.1.3 Tema 2 - Nyttan med Talent Management 

Hur kommer det sig att våra företag intresserade sig för Talent Management? Vad ser det för 

nytta med begreppet? Vad har det tillfört?  

Kalle ser att en av orsakerna till att Talent Management blivit alltmer i fokus beror på att 

många företag har alltför hög andel externrekrytering till framförallt höga chefspositioner.  

Vi måste själva vaska fram och utveckla fler ledare som sitter på avbytarbänken redo att ta de här 

positionerna. Det är den bakomliggande orsaken. Det är det som är drivern i detta. Vi har för få 

egna ledare på avbytarbänken. Det är dyrt att rekrytera och anställa… och det ändå lite känsligt 

med dom vi anställer externt. Man vet egentligen inte riktigt hur mycket gris det är i säcken. 

(Kalle) 

Vi är medvetna om att det är det dyrt att rekrytera och felrekrytera men vi ställer oss ändå 

frågande till om detta ekonomiska skäl räcker som motiv. Vi menar att det mellanmänskliga 

samspelet mellan företag och medarbetare också spelar in. Det kostar mer än pengar om 

människor mår dåligt och inte trivs på jobbet. Det mänskliga lidandet när fel person hamnar 

på fel plats är också en aspekt som bör uppmärksammas och vi menar att Talent Management 

syftar till att samtliga medarbetares potential skall tas tillvara.  

Vad skiljer detta system mot liknande metoder företagen jobbat med tidigare? Kalle menar att 

implementerandet av Talent Management har gett företaget ett mycket mer objektivt verktyg 

att arbeta utifrån. 

Det systemet som vi nu sjösätter är mycket mer objektivt. Förut har det varit lite grann det man 

kallar ”Gossip Management”. En chef som är mycket verbal och har ett stort kontaktnät kunde 

lansera sin kandidat på ett väldigt bra sätt. Sa man bara det namnet tillräckligt många gånger eller 

berömde en person tillräckligt mycket så var det en talang. Vi går från en subjektiv till ett objektivt 

system. (Kalle) 

Vidare medger Kalle dock att det inte går att ha en helt objektiv bedömning. Eftersom det är 

människor som bedöms och det är människor som bedömer, så bekräftar detta komplexiteten i 

processen och vi ser att en viss subjektivitet är ofrånkomlig.  
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Karin menar att det nya med Talent Management ligger i planeringen, det som kallas 

workforce planning. Hon ser stora fördelar i att ha den här omvärldsbevakningen samt de 

möjligheter potential/performance matriserna ger. De gör gapanalyser för att få en helhetsbild 

av de kompetenser som företaget har och kommer att behöva i framtiden. Karin ger exempel 

på hur det kan fungera i företag som inte har något strategiskt utformat system. Hon menar att 

om ett företag växer väldigt fort händer det att det plötsligt saknas rätt kompetenser. Det kan 

vara jobbigt att tala om för medarbetarna att de inte gör ett bra jobb och företaget vill inte ha 

en massa konflikter. Därför sätts de lite vid sidan av och företaget låter dem göra något annat. 

Sedan anställs någon ny, med den rätta kompetensen. För att undvika detta slöseri med 

resurser tillhandahåller Talent Management verktyg som hjälper företaget att kartlägga 

medarbetarna. Karin ser detta som en stor fördel och skillnad mot andra metoder.  

I Pers kartläggning av medarbetarnas placering i performance/prestationsmatris använder han 

sig av en uppdelning i vita, gråa och svarta medarbetare. Det handlar om deras kunskap om 

värdegrunden, vad de har för attityd till uppdraget, hur motiverade dom är, är de bakåtsträvare 

eller är de neutrala, ställer de sig lojalt bakom företaget och kommer med nya idéer, vill 

påverka och vara delaktiga? Här menar Per att det men hjälp av detta verktyg är lättare att få 

en objektiv bild av medarbetarnas kompetens. I processen ingår att varje individ kan se sin 

egen delaktighet i verksamheten och förmågan att se den framtida visionen.   

Då kommer du se tydligare vilka som är vita/svarta/gråa. För det ser du inte direkt. Det kanske är 

någon som verkar svart och är jättekritisk men som är befogat kritisk.  Det kanske är den bästa 

personen, kanske den mest vita av allihop, fast han eller hon ger ett väldigt avigt intryck i början. 

Jag kanske inte alls gillar dig, men du kanske är min bästa medarbetare. (Per) 

För Per handlar det mycket om drivkraft, viljan att utvecklas och viljan att prestera. Han ser 

en tendens till att det är svårare nu än för 10-15 år sedan att hitta talanger med den rätta 

drivkraften och attityden. Vi frågar hur det kan vara så, eftersom det i dagens 

individualiserade samhälle borde vara fler som vill nå framgång och höga positioner. Per 

menar att det handlar om drivkraft. Genom detta resonemang ser vi paralleller till Geoffrey 

Colvins analys av drivkraftens betydelse. Han menar att mycket tyder på att det inte räcker 

med yttre belöningar, det måste finnas en inre drivkraft. Tillfredsställelsen ligger i att 

bemästra allt större svårigheter. Behovet att prestera väger tyngre än yttre belöningar, även 

om dessa kan öka den inre drivkraften.99 

Även Karin betonar vikten av att se till medarbetarnas drivkraft när det handlar om personligt 

ansvar över den egna utvecklingen. Hon menar att chefen skall finnas där och hjälpa till att se 

vilka möjligheter som finns.  

Men det är jag själv som är ansvarig för att hitta mina kurser och utbildningar, att driva på. För det 

är inget du får gratis och det är en väldigt viktig del i Talent Management. Det finns många företag 

där folk sitter och väntar och säger ‟kom och tala om för mig vad jag ska göra‟. Men det måste 

finnas en egen drivkraft. (Karin) 

                                                           
99

 Colvin (2008:188) 

 



30 

 

Vårt intryck av Karins resonemang är att alltmer ansvar över den egna utvecklingen läggs 

över på individen. Detta ligger också i linje med vad vi kunnat se präglar det nya arbetslivet. 

Vi tror dock att det kan bli problematiskt för många organisationer som inte tidigare arbetat 

efter denna struktur men även för individer som inte är bekväma med detta.  

Ytterligare en fördel som Kalle menar finns med Talent Management är att systemet 

tillhandahåller verktyg som möjliggör för företaget att mer konkret komma åt en individs 

beteenden.  Han ger ett exempel på en del i Plastic AB:s ledarskapsprofil som handlar om 

ledarskap i förändring. ”Vi försöker exemplifiera på det här sättet vad vi menar med 

förändringsledarskap.” Han fortsätter:   

Vi vill åt beteendena. Idag är det så i vårt företag, jag vill påstå i nästan alla teknikföretag, att 

chefer är till 99,9 % chefer för att dom är fantastiskt duktiga tekniker. Vi vill försöka sakta men 

säkert vrida oss därifrån. Det ska vara betydelsen av hur man är som ledare ska få större inverkan 

än vad det har haft tidigare. (Kalle) 

Vi ställer oss dock frågande till om detta är exklusivt för Talant Management. Oavsett tror vi 

att många företag med systemet kan få hjälp på vägen att tänka i dessa banor. Det är lätt att 

någon som är duktig på jobbet och vill avancera befordras till en chefsposition. Inom Talent 

Management skall du däremot kunna utvecklas och avancera vertikalt. Detta sätt att se på 

karriärutveckling kan vi se som ett nytt tankesätt och som Talent Management kan hjälpa till 

att utforma verktyg kring.   

Sammantaget kan vi se att våra respondenter ser att nyttan med Talent Management främst 

handlar om ett mer objektivt och strategiskt verktyg att kartlägga medarbetarna och deras 

potential och prestationer. De menar att det är viktigt att se till de interna resurserna och att 

varje medarbetare skall hitta rätt plats i organisationen. Gemensamt för våra respondenter är 

att drivkraften hos medarbetarna är av central betydelse. De menar att med Talent 

Management tydliggörs vilka medarbetare som innehar denna drivkraft och de som saknar 

den. Trots att Talent Management är ett komplext system som skall innefatta samtliga 

medarbetare blev det tydligt att framförallt Karin och Kalle fokuserar på de medarbetare som 

kategoriserades som high. Till viss del tolkar vi detta som att respondenterna här ger lite 

dubbla budskap och att de bekräftar den missvisande bild av Talent Management där fokus 

ligger på jakten efter högpresterande talanger.   

4.1.4 Tema 3 - Problematisering av Talent Management 

Vad ser våra respondenter för problem med Talent Management? Finns det några 

osäkerhetsfaktorer? 

Kalle ser främst två risker. ”Den ena risken är att vi inte klarar av att leva upp till de 

förväntningar som vi skapar genom att trumpeta ut att vi jobbar med Talent Management.”  

Han menar att för att de medarbetare som väljs ut som talanger skall få den här utvecklingen 

måste företaget ha en viss rörlighet. För att lyckas flytta medarbetare uppåt i organisationen 

behövs en viss personalomsättning. ”Ett av våra problem har varit att vi varit ett av världens 

lönsammaste företag och det har resulterat i ofantligt nöjda anställda som vi fått köra ut 
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härifrån med gaffeltruck.” Kalle menar att företagets låga personalomsättning kan riskera att 

ambitionen som finns, att talangerna skall få utväxling senast inom fem år, inte kan infrias.  

Den andra risken som Kalle ser handlar om avundsjuka.  

Vi får inte spänna bågen för högt, vi får inte göra en Golden League utav detta där andra får 

ingenting och talangerna får allt. Det är heller inte bra, utan man får ha lite bollkänsla. När vi 

kommunicerar och arrangerar och driver detta framåt så får det inte blir för stora skillnader. Det 

ligger ett ruggigt stort ansvar på cheferna att kunna kommunicera detta på ett positivt sätt. (Kalle) 

Kalle fortsätter att förtydliga att samtliga medarbetare givetvis skall ges möjlighet till 

utveckling, men att dessa talanger just nu är lite mer i fokus. ”Det är ju inte så att talangerna 

får allt och dom andra får ingenting. Vi jobbar ju med utveckling hela tiden.” Han ser inga 

större svårigheter att hitta argument för denna prioritering.”Alla klagar ju på chefer alltid, så 

jag menar att… det förstår ni väl att vi måste satsa på framtida chefer!” 

Vi håller med om att det är viktigt att kommunikationen fungerar, att samtliga medarbetare 

blir medvetna om varför denna ledarskapssatsning sker och vad den innebär. Det är naturligt 

att en sådan här omfattande satsning kommer att möta motstånd och det gäller att företaget har 

beredskap inför detta. Om syftet med satsningen klargörs menar vi att det underlättar för 

medarbetarna att ta till sig. Viktigt är dock att den så kallade arbetsstyrkan inte glöms bort.   

Karin menar att Talent Management fortfarande används som lite av ett modeord. Det är 

viktigt att se till helheten, att det inte blir ett elittänkande. Det handlar inte om att jaga 

supertalanger utan att Talent Management är mer än så. Helt utvecklat handlar systemet om 

att varje individ skall matchas mot performance/potential matrisen. Det går inte bara att 

fokusera på de som får höga värden på både performance och potential utan helheten handlar 

om att även se till de som enligt Berger & Berger kan kategoriseras in som arbetsstyrkan.100 

Karin: ”Dom är otroligt viktiga och det är så lätt att glömma.”  

Trots att Kalles företag just nu gör denna ledarskapssatsning där talanger inom 

ledarskapssegmentet skall identifieras talar han också om betydelsen av arbetsstyrkan.   

Vi är givetvis beroende av… om man säger stadigt performance, bra människor som jobbar, som 

gräver där de står och är skitduktiga, så är det ju. Alla kan ju inte vara raketer, det går ju inte. 

(Kalle) 

Här tror vi våra respondenter fångat en viktig aspekt och här menar vi att mycket av 

missuppfattningarna kring Talent Management ligger. Talangjakt, supertalanger och fokus 

kring högpotentiella medarbetare utgör en stor del av de artiklar och litteratur om Talent 

Management vi tagit del av. Fullt utvecklat är Talent Management dock någonting mycket 

mer, där målsättningen ligger i att se till samtliga medarbetares prestation och potential. Dock 

har vi i åtanke Kalles ledarskapssatsning och Karins resonemang om hur fokus ändå verkar 

ligga på de som presterar high i potential/performance matrisen.  
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Karin funderar också kring huruvida Talent Management kan upplevas som provocerande när 

det talas om satsning på talanger.   

Jag tror att det är därför som Export AB har valt att titta på det lite annorlunda för vi vill inte ha 

det här elittänkandet. Det är mot vår kultur och det är då det är så viktigt att visa att Talent 

Management är mer än det. (Karin) 

Hon menar att introducerandet av Talent Management har gått väldigt långsamt på Export 

AB. Företaget har en mycket stark traditionell organisationskultur, där det är viktigt att till 

exempel ha en intern jobbmarknad. ”Alla positioner, spelar ingen roll vilka, ska ut på vår 

interna jobbmarknad”, säger Karin. Som vi tidigare beskrivit består en del av Talent 

Management av att företaget skall matcha ihop individer med specifika positioner, det steg 

som kallas deploy, men den delen av Talent Management arbetar Export AB ännu så länge 

inte utefter.  

Här ser vi tydligt på problematiken kring att ta Talent Management och oreflekterat 

implementera det i en organisation. Vi tolkar Karins resonemang som att implementerandet 

behöver anpassas till den egna organisationskulturen och det egna arbetssättet. Vi kan se att 

denna anpassning är nödvändigt för att Talent Management inte ska riskera att enbart 

användas som ytterligare ett modeord som snabbt anammas utan reflektion. 

Vi frågar Karin vad hon ser som största bromsklossen till att inte Talent Management 

implementerats fullt ut på Export AB. 

För mig är det tiden. Jag vill att saker ska hända fort, och det gör det inte här. Vi får ta ett steg i 

taget, ha tålamod. Det gäller att sälja in och visa vad vi kan göra från HR… Det är viktigt att inte 

isolera saker och säga att ”det här är en HR grej” utan det måste vara tillsammans med chefer och 

medarbetare. Det blir problem om inte alla är medvetna om vad Talent Management innebär, om 

inte cheferna förstår nyttan med det, om det blir för teoretiskt. Det måste implementeras! (Karin) 

Här ser vi vikten av att företaget kopplar sin affärsstrategi till personalstrategin, det vill säga 

att de organisatoriska målen skall relatera till individernas mål. Dessa mål kan inte leva olika 

liv utan behöver integreras till ett helhetsperspektiv. Vi behöver en viss personalstyrka för att 

möta produktionsmålen och personalstyrkan behöver ha en viss kompetens. Även här ser vi 

betydelsen av att kommunikationen fungerar, att det blir tydligt för medarbetarna varför 

Talent Management implementeras och vad syftet är. Annars menar vi att det finns en stor 

risk att det blir ett ”vi- och domtänk”, där de som inte betraktas som talanger känner sig 

förbisedda. 
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5. Sammanfattande slutsats och slutdiskussion  
 

I detta avslutande kapitel har vi valt att först presentera en slutsats där vi redogjort för vad vi 

kommit fram till utifrån studiens syfte samt svaren på våra frågeställningar. I avsnittet 

slutdiskussion har vi även reflekterat över studiens resultat och vad vi kunde gjort 

annorlunda. Här finns även ett avsnitt om förslag på vidare forskning inom området. 

 

5.1 Slutsats 

Vi valde att belysa Talent Management utifrån fyra aspekter, den samhälleliga kontexten, hur 

begreppet producerats, huruvida det är nytt samt hur det implementerats på våra 

undersökningsföretag.  

 

Vår första frågeställning löd: Vilka samhälleliga faktorer har påverkat framväxten av Talent 

Management? Vi har identifierat tre olika processer som vi kunnat se var viktiga för 

framväxten av Talent Management. Genom vårt arbete med studien blev det tydligt att det 

fanns tecken på att individualiseringen samt den förändrade synen på kunskap och kompetens 

påverkat den grogrund Talent Management utvecklats från. Samhället i allmänhet och 

arbetslivet i synnerhet har förändrats för att bli mer individualistiskt med starkare fokus på 

individen och där andra kvalitéer än tidigare värderas av arbetsgivare. Både vår teoretiska 

genomgång av kompetensbegreppet samt vår empiriska undersökning pekar på att individens 

egen drivkraft och vilja att utvecklas värdesätts på ett helt annat sätt än tidigare. Termer som 

individens potential och prestation blir allt vanligare och arbetsprestationen mäts inte längre 

enbart efter hur bra kvalitet en objektiv produkt har. Även den sociala kompetensen har 

avgörande betydelse i dagens arbetsliv eftersom arbete ofta sker i projektform och förmågan 

att etablera sociala kontakter ses som alltmer värdefull. 

 

Nästa frågeställning handlade om hur Talent Management har producerats. Vi såg vissa 

paralleller mellan Talent Management och framväxten av HR och HRM, där företagen började 

se medarbetarna som resurser att utveckla och även utnyttja. Framförallt såg vi hur företagens 

syfte att strategiskt planera hur organisationen skall nå sina mål innefattade planering av rätt 

person på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta strategiska HRM-perspektiv menar vi gjort 

producerandet av Talent Management möjligt. Att Talent Management uppmärksammats kan 

vi se har sin förklaring i att den så kallade managementindustrin paketerar och producerar 

olika begrepp som om de var nya och banbrytande tankar.   

 

Detta leder oss in på vår tredje frågeställning, huruvida fenomenet Talent Management är 

nytt. Vi har i vår studie kunnat konstatera att mycket av det som ingår i Talent Management 

inte är nya tankar och idéer utan baseras på redan befintliga teorier. Det nya, som vi ser det, är 

däremot det stora komplexa system där den strategiska planeringen genomförs och där 

kartläggningen av medarbetarnas potential och prestationer sker. Vi har även kunnat 

konstatera att det har betydelse hur själva talangbegreppet används. Vi har tolkat det som att 
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talang inom Talent Management bygger på drivkraften hos en individ och dennes vilja att 

utvecklas.  

 

Vår sista frågeställning handlade om hur Talent Management implementeras på våra 

undersökningsföretag? Vi har utgått från våra teman; begreppet talang, nyttan med Talent 

Management samt problematisering av Talent Management. Ambitionen har varit att använda 

begrepp och teorier från den teoretiska genomgången på vårt empiriska material. Tydligt är att 

begreppet talang inom Talant Management visade sig ha en betydligt mer komplicerad 

innebörd än det generella. Våra respondenter var överrens om att talang är någon med vilja att 

göra något, inte bara med kunskapen att kunna göra något. Drivkraften och viljan att 

utvecklas menar vi även stämmer överens med hur man inom Talent Management ser på 

talang. Nyttan med Talent Management visade sig bestå i att våra respondenter uppskattade 

det objektiva förfarandet när det handlar om kartläggning av medarbetarna. Det är viktigt att 

kriterierna för bedömningen hålls så objektiv som möjligt för att undvika missgynnande som 

beror på subjektiva antaganden. Detta ser vi som en av Talent Managements största 

utmaningar. Tydligt är att Talent Management är ett komplicerat system som kräver stor 

kunskap för att inte missbrukas och misstolkas som en elitsatsning. Detta speglar de problem 

med Talent Management som våra respondenter upplevde. De menade att det gäller att vara 

tydlig i kommunikationen för att undvika avundsjuka och missnöje hos medarbetarna. Våra 

respondenter var också överrens om att arbetsstyrkan är viktig och att även de som inte ses 

som supertalanger behöver utvecklas. Med ett aktivt utvecklandeklimat inom organisationen 

uppmuntras även medarbetarna att stanna kvar. Här såg vi paralleller till det Cheese kallar 

define, discover, develop och deploy.101  

 

Tydligt är att varje organisation behöver anpassa Talent Management efter sina 

förutsättningar. Våra respondenter har alla olika utgångspunkter och syften med Talent 

Management. Dock ser vi att det gemensamma är deras strävan efter att identifiera och 

kartlägga medarbetarna och ur ett strategiskt organisationsperspektiv försöka hitta right 

people - in right jobs - at the right time.  

5.2 Slutdiskussion 

När vi inledde vår undersökning om Talent Management var det mycket för att vi lockades av 

att undersöka hur organisationer kan arbeta för att ”få rätt man eller kvinna på rätt plats”. Vår 

utgångspunkt och det som präglar vår människosyn är att det i största möjliga mån ska finnas 

en plats för alla, oavsett om individerna är så kallade ”130 procentare” eller ”80 procentare”. 

Att man kan kategorisera in individer på detta sätt tror vi är till stor del kontextbundet, en 

person som ses som över medelvärdet när det gäller prestation i ett sammanhang behöver inte 

nödvändigtvis göra detsamma i ett annat. Exempelvis är det inte samma driv eller kompetens 

som efterfrågas på ett Callcenter, som det görs på en långvårdsavdelning. Det är en av de 

fördelar som vi kan se med Talent Management, att det, rätt utfört, kan vara ett verktyg som 

kan hjälpa organisationerna att bättre strukturera ut medarbetarnas kompetens men också 
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motivera individerna att vidareutveckla sina kunskaper.  Vi menar att det handlar mycket om 

att bli synliggjord som människa och medarbetare, att det du gör faktiskt är viktigt och gör 

nytta. Att individer blir mer medvetna om sin egen roll och att den går att påverka genom att 

aktivt ta del av och planera sin karriär. 

Det går heller inte att lägga allt ansvar på individen, utan det måste ständigt vara en 

växelverkan av givande och tagande mellan organisationen och individen. Det finns en risk 

när begreppet talang används då det kan ske en förväxling mellan en individs personliga 

egenskaper och organisationens önskvärda behov. Det blir då mer ett mått på i vilken grad 

individen motsvarar det som organisationen vill ha, inte huruvida individen har talang. 

  

Vi har genom studien kunnat se en komplex bild av Talent Management och huruvida 

begreppet är att betrakta som nytt eller inte. Vi har utifrån våra frågeställningar illustrerat 

denna komplexitet samt med kritiskt förhållningssätt till den ”konsultgenomsyrade” 

litteraturen dragit slutsatsen att företagens mer strategisk inriktade förhållningssätt är en av 

orsakerna som gör att Talent Management fått fäste på managementhimlen. Med en lukrativ 

konsultmarknad där många tar chansen att utnyttja möjligheten att introducera ett nytt och 

vackert begrepp ställer vi oss dock tveksamma till huruvida Talent Management innehåller 

nya idéer. Jämför vi våra teorier om framväxten av HRM och våra intervjuer kring Talent 

Management menar vi att Talent Management inte kan sägas karaktäriseras av nyvunnen och 

värdefull kunskap. Tankarna är inte nya, men däremot det stora komplexa system med syfte 

att kartlägga hela processen ser vi som det nya och det som våra respondenter ser som 

värdefullt. Detta menar vi även kan ha sin förklaring i en stark tekniskt utveckling och att vi 

genom nya integrerade system nu har möjlighet att kartlägga detta. Via stora databaser kan 

olika värden samköras på ett nytt och sofistikerat sätt och detta sammankopplande av olika 

parametrar i systemet menar vi utgör en viss exklusivitet. Följden blir, som vi ser det, att ett 

fullt utvecklat arbete med Talent Management troligtvis är tillämpligt endast för stora företag.  

   

Något som hade kunnat berika studien hade varit utförandet av fler intervjuer, vilket dock inte 

vår tidsram för studien medgav. Fler intervjuer hade kunnat ge oss fler infallsvinklar på hur 

Talent Management kan implementeras. Vi hade också velat gå djupare in på hur systemet 

utformats och undersökt mer grundligt varför våra respondenter valt att använda Talent 

Management.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att ett väl avvägt och reflekterande förhållningssätt till Talent 

Management kan hjälpa företag att kartlägga medarbetarnas prestationer och potential på ett 

mer objektivt sätt än tidigare. Detta verifieras även av våra respondenter. För att det skall 

fungera optimalt och för att det inte skall framstå som enbart en elitsatsning menar vi dock att 

ambitionen måste vara att Talent Management skall innefatta samtliga medarbetare. Talent 

Management som system består av en mängd verktyg att förhålla sig till vilket kräver stor 

kunskap i alla led. Syftet med användandet måste vara klart och kommunikationen med 

medarbetarna tydlig. Den största utmaningen, som vi ser det, ligger i att få de som inte är 
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supertalanger att växa och hitta motivationen att vilja utvecklas. Komplexiteten är stor och 

risken att tillvägagångssättet blir alltför instrumentellt måste alltid beaktas.  

5.2.1 Förslag på vidare forskning 

Det är oomtvistat att Talent Management innebär en klassificering av medarbetarna. Under 

studiens gång har frågan vuxit om vad denna klassificering innebär för övriga medarbetare, 

om man enbart praktiserar Talent Management på delar av arbetsstyrkan. Denna problematik 

är våra respondenter inne på till viss del, men med tanke på vårt syfte ligger detta utanför 

ramen för denna studie. Att undersöka dessa konsekvenser av implementerandet av Talent 

Management ser vi som ett intressant ämne att studera i vidare forskning. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  
 

Vi har för avsikt att i vår kvalitativa undersökning göra en semistrukturerad intervju med tre 

företag som arbetar med begreppet Talent Management (TM). Vår utgångspunkt är Steinar 

Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun och hans resonemang kring utformningen av en 

intervjuguide.
1
  

 

Vi har delat in intervjuguiden i teman och utifrån dessa utformat följande intervjufrågor: 

  

Tema 1: Begreppet talang  

 Syfte: Att se hur företagen ser på talangbegreppet inom TM. 

 

 Hur definierar du/ni begreppet talang? 

 Hur identifierar du/ni talanger?  

 Hur går det till när ni rekryterar talanger? 

 Har denna process alltid sett likadan ut eller har den ändrats/utvecklats 

med tiden? 

 Vilka faktorer utmärker nyckelpersoner? Är talang eller kompetens 

viktigast?  

 Hur arbetar ni för att behålla era talanger?  

 

Tema 2: Nyttan med Talent Management 

Syfte: Att företagen förklarar vad de ser för fördelar att använda TM. Vad har 

det tillfört?  

 

 Vilka är de största fördelarna med TM? 

 Vad har ditt företag för TM strategi?  

 Vilka var huvudmotiven till att ni implementerade Talent 

Management?  

 Varför började ni arbeta utifrån begreppet TM? Hur började det? Hur 

uppkom behovet? 

 Är TM begreppet enbart knutet till HR avdelningen eller finns det med 

i hela organisationskulturen? 

 Varför har TM blivit så populärt? 

 

Tema 3: Problematisering av Talent Management 

 Syfte: Att problematisera TM och få en mer mångfacetterad bild. 

 

 Se du/ni något problem med användandet av TM? Vad? Hurdå? 

 Kan det vara svårigheter med att identifiera en talang? Hur? 

 Hur vet man att någon är en talang? Följdfrågor attityd/kompetens. 

 Kan begreppet missbrukas? Hurdå? 

 Hur skiljer sig TM från mer traditionella HRM strategier?  

 Vad är det nya med TM-begreppet? 

 

                                                 
1
 Kvale(1997:122) 


