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Abstract 

 

Although Talent Management (TM) is a well-known concept, there are certain limitations 

in the area. Primarily it is about talent being an ambiguous concept and that there is 

currently no clear definition. Furthermore, previous research shows that there are no 

actual routines on how TM-activities should be designed. The specific contribution from 

the current study is therefore about identifying the challenges that exists for TM from an 

employer perspective. The findings we have noticed in the study are mainly derived from 

the structure of an organisation where there is a certain dynamic between the central 

management and local units. This makes it difficult to work strategically with TM as the 

division of responsibility is locally based. Another finding was that the definition of talent 

should be mutual in order for organisations to be able to handle talents effectively and to 

design activities that facilitates the work towards the organisation's goals. Thus, this study 

should be able to support future research in the field of TM by identifying the challenges 

organisations might face and therefore creating opportunities for better managing or 

strategically developing the work with TM. 
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Problemformulering:  Vilka utmaningar finns med Talent Management ur ett 
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Syfte:   Syftet med rapporten är att identifiera vilka utmaningar det 

finns för att arbeta med Talent Management i en organisation 

där det finns en dynamik mellan den centrala och de lokala 

enheterna. Det för att skapa möjligheter för att bättre hantera 

eller strategiskt utveckla arbetet med Talent Management.  
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besvara forskningsfrågan.  

 

Slutsats:  Genom studien kunde vi identifiera utmaningar med TM inom 

den studerade organisationen. Vi fann bland annat att det 

saknas en enhetlig syn på begreppet talang vilket gör att det 

skapas svårigheter i att arbeta strategiskt med TM. Studien 

visade även att organisationsstrukturen påverkar arbetet med 

TM då olika enheter kan arbeta mot olika mål.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren för det valda forskningsområdet och vad 

som ligger till grund för att Talent Management har blivit ett omtalat område för 

organisationer verksamma på dagens arbetsmarknad. Vidare diskuteras brister som 

synliggjorts inom området vilket leder vidare till den valda problemformuleringen. 

Avslutningsvis presenteras studiens syfte vilken är att identifiera vilka utmaningar som 

finns inom Talent Management-området. 

1.1 Problembakgrund 

En följd av globala, ekonomiska och finansiella förhållanden är att organisationer blivit 

tvungna att skära ned på verksamheter och dess arbetskraft (Tarique & Schuler 

2010).  Samtidigt anser många arbetsgivare att det råder stor kompetensbrist världen över 

och att det är svårt att hitta den rätta kompetensen organisationer behöver för att fortsatt 

kunna vara framgångsrika (ManpowerGroup 2018). I Sverige uppgår siffran till 42% 

vilket är den högsta siffran beräknad på kompetensbrist sedan 2006. Den rådande 

kompetensbristen leder till att organisationer behöver arbeta proaktivt med att hantera 

mänskliga resurser för att kunna skapa långsiktig framgång och hållbarhet (McDonnell 

2011).  

 

Nilsson & Ellström (2012) menar att vi gått in i en kunskapsbaserad ekonomi vilket ställer 

både krav och utmaningar på arbetsgivare i skapandet av nya strukturer och 

vidareutveckling av tidigare processer för att kunna tillmötesgå den ständiga 

förändringen. Samtidigt anses medarbetares kompetens ha en avgörande roll för en 

organisations framgång (Wikström & Martin 2012). Något som blivit uppmärksammat 

då artikeln The War for Talent släpptes var synen på mänskliga resurser och därmed 

betydelsen av talanghantering som ges stöd i två grundantaganden (Dries 2013). Ett 

antagande är att traditionella källor till konkurrensfördelar förlorar sin betydelse i en 

alltmer kunskapsbaserad ekonomi. Arbetet med mänsklig talang påstås däremot vara likt 

en förnybar resurs vilken anses vara svår att kopiera eller tas ifrån konkurrenter, vilket 

gör den till en effektiv källa för konkurrenskraft. För det andra blir det på grund av 

demografiska förhållanden svårare för organisationer att attrahera och behålla värdefull 

personal vilket leder till att konkurrenter får kriga om marknadens talanger (Dries 2013). 



 

2 

För organisationer verksamma på arbetsmarknaden under 2000-talet förväntas därför 

talanghantering vara en av de viktigaste utmaningarna för att hantera mänskligt kapital 

(Dries 2013). Kampen om talanger har skiftat från en nationell till global nivå vilket också 

kommit att påverka organisationers strategier (Farndale, Scullion & Sparrow 2010). Det 

har resulterat i utvecklandet av nya arbetsformer vilka varit nödvändiga för att kunna 

möta förändringar och samtidigt förhålla sig till de behov som uppstår på grund av en 

konkurrenskraftig arbetsmarknad (Nilsson & Ellström 2012). Talent Management (TM) 

är en strategi som kommit att bli allt mer omtalad och förespråkar det strategiska arbetet 

med att identifiera, attrahera, behålla och utveckla nyckelpersoner inom verksamheter 

(Thunnissen 2016; Tarique & Schuler 2010). Enligt Wikström & Martin (2012) resulterar 

TM-aktiviteter i effektiva organisationer där medarbetare känner att de trivs på arbetet 

och har möjlighet till utveckling vilket i sin tur skapar resultat. Organisationer vilka 

uppmärksammat fördelarna med TM-strategin kan skapa konkurrensfördelar genom att 

implementera den i Strategisk Human Resource Management (SHRM) och därmed i den 

övergripande organisationsstrategin (Scullion, Collings & Caligiuri 2010). Det är 

relationen mellan HRM-system och organisationens effektivitet som ansetts 

grundläggande inom SHRM. Det innebär att SHRM inte endast har till mål att utveckla 

humankapital, utan det handlar om att göra det i relation till organisationens mål och i 

nära relation till chefer (Jiang & Messersmith 2018). Implementeringen av TM i SHRM 

hjälper till att skapa ett effektivt sätt att kunna hantera mänskliga talanger och ger chans 

till utrymme för TM-aktiviteter i det praktiska arbetet (Scullion, Collings & Caligiuri 

2010).  

 

En utmaning med talanghantering kan upplevas vara att hitta individer med de rätta 

talangerna, samtidigt anses det inte vara det största problemet på dagens arbetsmarknad 

(Dobrian 2015). Det upplevs som en större utmaning att behålla talangfulla medarbetare 

under en längre tid. Under 2016 sammanställde Trygghetsrådet statistik vilken visade att 

nära hälften av de tillfrågade i studien ville byta arbete med anledning av den bristande 

utvecklingskurva arbetsplatsen erbjöd (Täpp 2018). En tanke med just talanghantering är 

att personalen ska få erfarenhet genom sitt arbete och på så vis få möjlighet till internt 

avancemang och högre positioner (Dobrian 2015). Det ligger därför i arbetsgivarens 

intresse att förse medarbetare med attraktiva karriärvägar för att de ska vilja fortsätta inom 

verksamheten. Problematiken i att behålla talangfulla medarbetare skulle därmed kunna 

hanteras genom TM vilket handlar om att främja inifrån.  
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1.2 Problemdiskussion 

Konceptet TM är ett område vilket under de senaste årtiondena fått stor uppmärksamhet 

från både organisationer och institutioner (Al Ariss, Cascio & Paauwe 2014). Trots att 

det tillkommit mycket forskning inom området finns det fortfarande ett flertal uttalade 

brister. Bolander et al. (2017) presenterar två utav dem där det ena handlar om att den 

empiriska forskningen kring området anses en aning bristfällig. Vidare menar forskarna 

att det krävs fler empiriska studier för att kunna flytta området bortom “antaganden och 

hypoteser”. I synnerhet finns viss brist på forskning kring organisationers faktiska rutiner 

och hur TM-aktiviteter skapas (Bolander et al. 2017; Vaiman, Scullion & Collings 2012). 

Den andra bristen inom området är den begreppsmässiga tvetydigheten av TM, även om 

det på senare år gjorts framsteg för att skapa teoretiska ramar för begreppet “talang” är 

ramverket för TM som begrepp betydligt mindre utvecklat (Bolander et al. 2017). Det 

finns heller ingen generell eller enhetlig definition av begreppet talang och vad en talang 

innebär för en organisation (Thunnissen & Buttiens 2017; Dries 2013). Vi menar att 

bristen på forskning inom området skulle kunna grunda sig i den konkurrenskraft 

utvecklandet av talanger kan innebära för en organisation. Det kan vara en bidragande 

orsak till att organisationer väljer att inte dela med sig av sina aktiviteter för att identifiera, 

attrahera, behålla och utveckla medarbetare, vilket i sin tur gör att området kan vara svårt 

att utforska vidare. 

 

Det anses även finnas stor brist i hur organisationer väljer att kommunicera sina strategier 

vilket också många gånger påverkar deras utgång (Sonnenberg, van Zijderveld & Brinks 

2014). Sonnenberg, van Zijderveld & Brinks (2014) menar att det är viktigt att 

medarbetares uppfattningar går i linje med hur organisationen definierar talang för att 

framgångsrikt kunna implementera och bibehålla TM-aktiviteter. Vi menar därför att det 

är av stor vikt att samtliga inom organisationen besitter en snarlik definition av talang för 

att det ska kunna leda till en effektivare talanghantering.  

 

Al Ariss, Cascio & Paauwe (2014) menar att det finns kontroverser kring huruvida TM 

handlar om att hantera samtliga anställda inom en organisation eller om strategin riktas 

mot ett fåtal högpresterande individer. Något Eyring (2014) preciserar i inkluderande och 

exkluderande karaktär av TM. Med det menas att organisationer väljer att dela upp 

personalen i två olika kategorier, en grupp med unika förmågor och en grupp med mindre 

unika förmågor vilka ofta blir försummade chansen att utveckla sina kunskaper och 
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avancera internt. Ett problem som kan uppstå när personalen delas upp i två olika 

kategorier blir om en chef låter sina fördomar påverka uppdelningen (Guthridge, Komm 

& Lawson 2006). Fördomar kan i de fall bidra till etiska dilemman där orättvisor kan 

uppstå i samband med urvalet av medarbetare; de med unika förmågor och de med mindre 

unika förmågor. En uppdelning av de två kategorierna leder till fler problem än endast 

orättvisor. Genom grupperingar där samarbete och kommunikation inte premieras blir 

följden att kunskapsområden inom organisationen inte utvecklas i samma utsträckning 

som om barriärerna grupperna emellan inte funnits (Guthridge, Komm & Lawson 2006). 

 

En annan utmaning med TM vilken lyfts fram i litteraturen är att många organisationer 

misslyckas med att hantera sina anställdas talanger effektivt, trots att de lägger ned 

mycket arbete på att rekrytera talangfulla medarbetare (Al Ariss, Cascio & Paauwe 2014). 

Tidigare TM-metoder beskrivs genom identifiering av viktiga positioner inom 

organisationer och är något en organisation bör börja med då TM-system ska 

implementeras. Tillvägagångssättet medför att rekrytering hanteras utifrån kraven i den 

aktuella rollen vilken en person ska rekryteras till. Annan forskning visar dock att 

organisationer istället måste ägna större uppmärksamhet åt redan befintliga talanger 

internt i organisationen snarare än på att rekrytera rätt person. Det på grund av att 

medarbetare som arbetar sig uppåt i organisationen har lika stor sannolikhet att ha talang 

för ledarskap som chefer vilka anställs externt. Det visar att arbetsrollen i det här 

perspektivet har mindre betydelse, och att det är individen i sig som är viktig att utgå ifrån 

(Al Ariss, Cascio & Paauwe 2014). För att kunna fylla viktiga roller vid behov, vilket 

många organisationer ofta misslyckas med, behöver det finnas en grupp av medarbetare 

med hög potential inom organisationen (Ready & Conger 2007).  

 

Den specifika studien är utförd genom en fallstudie i en organisation inom 

finansbranschen vilka besitter en decentraliserad arbetsstruktur. Organisationen har en 

central HR-avdelning med flera lokala underliggande enheter. Farndale et al. (2010) 

hävdar att det inom decentraliserade organisationer kan vara svårt att kommunicera ut 

information i samma grad till olika enheter. Problematiken uppstår främst i organisationer 

med en stark decentralisering där det finns en avsaknad av centrala system och kontroll. 

Betydelsen av informell kontroll sägs dock vara framgången i många decentraliserade 

organisationer, men hur säkerställs det att TM är en strategi vilken genomsyrar 

organisationen som helhet i en decentraliserad organisation? Vi anser att den specifika 
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strukturen kan leda till en viss problematik eftersom en central HR-avdelningen förväntas 

arbeta strategiskt, samtidigt som de lokala enheterna förväntas ha en stor 

bestämmanderätt i och med decentraliseringen. Utmaningen kan hamna i att bestämma 

hur styrt arbetet behöver vara för att det ska gå i enlighet med organisationens mål. 

Genom ett mer styrt arbetssätt kan information lättare nås ut till samtliga enheter. 

Samtidigt som ett mer fritt arbetssätt kan leda till fördelar då kontoren istället får stort 

eget ansvar och kan anpassa arbetet utefter den lokala marknaden.  

 

Utifrån vår problemdiskussion menar vi att det fortfarande finns mindre utforskade 

områden inom TM vilka vi anser intressanta att fortsatt undersöka. Tidigare forskning 

visar att det finns utmaningar med TM och efter en kunskapsfördjupning inom det 

specifika området anser vi att problemet kan grunda sig i en organisations struktur och 

övergripande strategi. Enligt Guthridge, Komm & Lawson (2006) bör talanghantering 

vara en strategisk prioritering för att kunna uppnå verksamhetens mål. Det ger oss 

anledning till att vidare undersöka vilka utmaningar som finns med att implementera TM. 

För att identifiera utmaningar krävs även en undersökning av vilka förutsättningar som 

finns för att lyckas erhålla TM som en övergripande organisationsstrategi.  

 

1.3 Problemformulering 

• Vilka utmaningar finns med Talent Management ur ett arbetsgivarperspektiv? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att identifiera vilka utmaningar det finns för att arbeta med Talent 

Management i en organisation där det finns en dynamik mellan den centrala och de lokala 

enheterna. Det för att skapa möjligheter för att bättre hantera eller strategiskt utveckla 

arbetet med Talent Management.  

 

1.5 Disposition 

För att underlätta för läsaren börjar respektive kapitel med en kort sammanställning över 

innehållet. För att skapa en än mer tydlig bild över vårt upplägg presenteras studiens 

disposition nedan. 
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I kapitel ett introduceras läsaren till bakgrunden för TM och varför det anses finnas en 

viss problematik kring området på dagens arbetsmarknad. Därefter följer en 

problemdiskussion vilken belyser tidigare forskning och vad vi anser saknas inom 

området. Det leder vidare till den uttalade problemformuleringen och vad vi har för syfte 

med att genomföra studien. I det andra kapitlet presenteras metodkapitlet. Inledningsvis 

redogör vi för forskningsproblemets karaktär och varför området har kommit att 

intressera oss. Vidare presenterar vi de tillvägagångssätt vi använt för att genomföra 

studien.  

 

I kapitel tre till fem presenteras och diskuteras det empiriska materialet tillsammans med 

relevanta teorier för området TM. Det tredje kapitlet omfattar den första kategorin och 

benämns Förutsättningar för Talent Management. Kapitlet ämnar att introducera läsaren 

för den specifika organisationen och dess förutsättningar för att kunna förhålla sig till 

TM-strategier och därmed arbeta med att identifiera, attrahera, behålla och utveckla 

värdefulla medarbetare. I det fjärde kapitlet presenteras kategorin Synen på talang. I 

kapitlet förs en djupare analys över hur organisationen väljer att förhålla sig till begreppet 

talang och vad det egentligen innebär för organisationen. I det femte kapitlet redogör vi 

för kategorin Aktiviteter för Talent Management. Inom kapitlet presenteras och diskuteras 

aktuella aktiviteter ämnade för att identifiera, attrahera, behålla och utveckla medarbetare 

för att få dem att vilja stanna kvar i organisationen en längre tid och därmed också bidra 

med resultat. Vardera kapitel avslutas sedan med en sammanfattande delslutsats för att 

summera de mest betydande upptäckterna inom vardera kategori.  

 

I studiens sjätte kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till angående hur arbetet 

med TM ser ut i organisationen. Det vi främst belyser är vilka utmaningar organisationen 

samt andra organisationer med liknande struktur står inför vad gäller det proaktiva arbetet 

med att identifiera, attrahera, behålla och utveckla medarbetare. 
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2 Metod 

I följande kapitel redogörs uppsatsens metod och hur insamling och behandling av data 

har skett för att kunna besvara vår forskningsfråga och möta uppsatsens syfte. Under 

vardera rubrik beskriver vi, samt argumenterar för de olika tillvägagångssätt och 

metoder vi använt för att hantera vår insamlade data.  

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Vårt intresse för att undersöka Talent Management (TM) och vilka utmaningar som finns 

och eventuellt kan komma att påverka framtida utformningar av TM-aktiviteter grundar 

sig i vårt samarbete med den specifika organisationen. Arbetet med att identifiera, 

attrahera, behålla och utveckla medarbetare har kommit att bli en betydande faktor för 

konkurrensfördelar på dagens turbulenta arbetsmarknad. Eftersom TM är ett koncept 

vilken måste integreras i hela verksamheten och i de övergripande strategierna kommer 

Strategisk Human Resource Management (SHRM) ha en stor del i uppsatsen. Både vi och 

organisationen delar en uppfattning om att ämnet TM inom SHRM är aktuellt och 

applicerbart på dagens arbetsmarknad. För oss författare är området vidare intressant att 

undersöka utifrån vårt gemensamma intresse för personal som resurs. Under vår 

utbildning, baserad på personalutveckling, har det blivit tydligt att kompetensförsörjning 

kräver mycket resurser i form av både tid och pengar. Genom att proaktivt arbeta med 

TM-aktiviteter grundade i strategier inom SHRM skulle organisationer kunna uppnå en 

minskad personalomsättning och nöjdare medarbetare vilka vill stanna en längre tid inom 

verksamheten och bidra med resultat. 

 

2.2 Forskningsansats 

Med deduktiv ansats menas att utformning av en empirisk undersökning uppstår i ett 

förhållande mellan teori och praktik (Bryman & Bell 2017). Vid en deduktiv ansats väljer 

forskaren att utgå från en teoretisk referensram, närmare bestämt det som redan är känt 

inom ett visst område. Därefter deduceras en eller flera hypoteser vilka sedan kommer att 

bekräftas eller förkastas genom den empiriska granskningen. I vår studie menar vi att våra 

hypoteser ses likt antaganden vilka vi uppfattat genom en genomgång av den teori som 

redan finns tillgänglig inom området. Antaganden kring Talent Management, Strategisk 

Human Resource Management, arbetsgivarvarumärke och organisationskultur har sedan 

format grunden för vår frågeställning och är de områden studien bygger på. Efter 
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genomförd empirisk granskning kommer teorin att bearbetas utifrån den information vi 

erhållit genom datainsamlingen vilket Bryman & Bell (2017) beskriver är förhållandet 

mellan teori och praktik. 

 

Valet av deduktiv ansats föll sig naturligt då vi författare ansåg att vi grundligt behövde 

gå igenom TM-teori och skapa oss uppfattningar innan vi vidare kunde undersöka 

området. Genom den insamlade empirin kunde vi sedan jämföra våra uppfattningar och 

antaganden kring området med hur verkligheten egentligen såg ut, vilket Jacobsen (2002) 

menar är ett argument för deduktiv ansats. Vårt metodval bidrog till att vi kunde utläsa 

huruvida TM-teorier stämde överens med vårt forskningsobjekt och om det fanns 

skillnader dem emellan. Eftersom det sedan tidigare finns teorier kring området kunde vi 

ta till oss, tolka och skapa en begriplighet kring området genom att jämföra redan befintlig 

forskning med vår insamlade data. Det har lett till att en viss teoretisk referensram funnits 

vid uppsatsens start vilken genererat frågor vi sedan kunnat pröva mot det empiriska 

underlaget (Alvehus 2013; Watt Boolsen 2007).  

 

2.3 Forskningsstrategi 

En kvalitativ forskningsmetod betyder att den naturliga omgivningen studeras för att 

försöka förstå och tolka ett fenomen (Alvesson & Sköldberg 2017). Enligt Bryman & Bell 

(2017) baseras den kvalitativa forskningsstrategin på förståelsen av upplevelser och ord 

istället för på kvantifierad data. Då vårt syfte med studien är att identifiera vilka 

utmaningar ledande roller inom organisationen ser med TM-strategier ansåg vi det viktigt 

att ha möjlighet att kunna tolka och analysera ord. En kvalitativ forskningsmetod ansågs 

därför mest lämplig för att svara på vår forskningsfråga. Vi upplever att människors 

åsikter och uppfattningar kan bidra till att skapa större begriplighet kring organisationens 

syn på TM mer än vad en kvantifiering skulle ha gjort. Metodvalet möjliggör även att vi 

författare kan få en inblick i respondenternas sociala verklighet genom att ta del av deras 

uppfattningar kring organisationen (Bryman & Bell 2017).  

 

Alvesson & Sköldberg (2017) menar vidare att forskare kan uppnå empiriskt underlag på 

ett djupare plan genom den kvalitativa forskningsmetoden eftersom undersökningen kan 

anpassas efter den specifika individen. Vi anser därför att en personlig kontakt med 

respondenterna kan leda till mer utförliga och djupgående svar än vid en kvantitativ 

undersökning. Möjligheten till att ställa följdfrågor kan ge oss en djupare begriplighet 
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över konceptet i sig, vilket anses betydande då vi undersöker en specifik organisation. En 

djupare begriplighet innebär ofta en större komplexitet och är svårare att uppnå när en 

kvantitativ forskningsmetod används vilken syftar till att ta fram statistik eller förväntade 

företeelser (Widerberg 2002). Med hjälp av respondenternas utsagor och iakttagelser har 

vi kunnat skapa en innebörd av området utifrån den specifika organisationen.  

 

2.4 Forskningsdesign 

Enligt Jacobsen (2002) är fallstudie en lämplig forskningsdesign när forskare har för 

avsikt att beskriva vad som är utmärkande för en enskild plats, till exempel en 

organisation. Det är det specifika i den enskilda organisationen som är av betydelse. Vid 

genomförandet av undersökningen har en fallstudie-teknik anammats på en organisation 

inom finansbranschen vilka vi har ett samarbete med. Det betyder att undersökningen är 

detaljerad och ingående på ett enda fall och hänvisar enbart till dennes specifika och 

komplexa natur (Bryman & Bell 2017). Resultatet är applicerbart inom fler organisationer 

än just den studerade. Främst menar vi att resultatet kan generaliseras på organisationer 

med liknande struktur, det vill säga organisationer vilka är region-baserade, där det finns 

en central enhet och flera lokala enheter med vardera platschef.  

 

Urval av organisation och respondenter 

För att genomföra en kvalitativ metod krävs ett visst urval (Alvehus 2013). Studien har 

genomförts genom ett visst bekvämlighetsurval då de personer vilka blivit intervjuade 

finns inom den valda organisationen och varit tillgängliga vid den tidpunkt intervjuer varit 

möjliga. Inom bekvämlighetsurvalet återfinns dock en viss problematik, det ökar risken 

för att enbart spegla en viss grupp snarare än att se området på ett bredare plan (Holme & 

Solvang 1997). Det ansåg vi inte vara ett problem för vår studie eftersom den skrivs i ett 

samarbete med en organisation vilka vill se de utmaningar som finns för TM inom deras 

region. Studien har gjorts på en stor organisation vilken är verksam i flera länder. 

Organisationen har en central HR-funktion med flera underliggande lokala enheter där 

varje enhet har en kontorschef. Studien riktar sig till hemmamarknaden Sverige, samt till 

en utav fem olika regioner inom denna marknad. Intervjuer har gjorts med nio olika 

respondenter varav två respondenter arbetar på HR-avdelningen och sju respondenter har 

befattningen kontorschef. HR-specialisterna besitter ansvar för den region vi studerat och 

är därmed de intervjuade kontorschefernas stödfunktion. De kontorschefer vilka blev 

relevanta för studien arbetar på olika kontor med olika förutsättningar. Faktorer såsom 
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geografi, kundunderlag och marknad gör att man kan anta att olika uppfattningar kring 

det valda området finns. Genom att tillhandahålla flera olika individers uppfattningar 

anser vi att vi kan få flera åsikter och bredda vår kunskap kring innebörden av TM.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har erhållits genom kvalitativa intervjuer med ett fokus på kategoriserade 

intervjufrågor. Inom den kvalitativa forskningsmetoden ingår både ostrukturerade och 

semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2017). I vår studie har semi-strukturerade 

intervjuer använts då vi utgått från ett antal områden vilka vi ansett relevanta för ämnet. 

Utifrån valda områden får respondenten möjlighet att svara fritt (Denscombe 2014). 

Semi-strukturerad intervju har valts med anledning av att vi försöker förstå TM-området 

utifrån vald organisation för att vidare kunna beskriva hur det faktiskt ser ut i praktiken 

på de lokala enheterna. Henricson (2017) menar att intervjuer ger möjlighet att med 

hänsyn till forskningsområdet förstå deltagarna och dess olika erfarenheter. För att erhålla 

ett samspel mellan personen som utför intervjun och respondenten har utformandet av 

frågorna stor betydelse (Henricson 2017). För att avgränsa intervjusvaren och få en tydlig 

koppling till de områden och forskningsfråga vi valt att undersöka har en viss grad av 

strukturering utformats. Bryman & Bell (2017) hävdar att det vid användning av ett antal 

standardfrågor uppnås en viss standardisering mellan intervjupersonerna vilket skapar ett 

mer tillförlitligt empiriskt underlag.  

 

Under intervjuerna utgick vi från en intervjuguide vilken vi sammanställt utifrån specifika 

frågeområden vi ansett relevanta för undersökningens räckvidd (Bilaga 1). Det har sedan 

funnits utrymme till omformulering av frågorna för att förtydliga och ställa eventuella 

följdfrågor vid behov. Enligt Ryen (2004) bidrar en utarbetad förhandsstruktur till en 

tydligare riktad empiriinsamling. Det utesluter att oväsentlig information samlas in och 

fokuserar enbart på det som anses viktigt för studiens räckvidd. Bryman och Bell (2017) 

beskriver att en viss strukturering krävs för att inte mängden insamlad data ska bli allt för 

komplex och resurskrävande för att kunna analysera. Även om en viss strukturering 

funnits har intervjufrågor formulerats så respondenten brett kunnat tolka frågans innebörd 

och därmed själv fått ta ställning till vad som blivit relevant att svara. Det för att nå ett 

brett tolkningsutrymme för forskningsområdet.  
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Anledningen till att vi valt intervjuer före observationer och fokusgrupper grundar sig i 

möjligheten till att anpassa både frågor och följdfrågor efter olika respondenter. 

Observationer och fokusgrupper hade kunnat ge oss tillförlitlig och äkta data, vi anser 

dock att intervjuer blir mer fördelaktigt då vi upplever att ett mer subjektivt svar varit till 

utgångspunkt. Fokusgrupper valdes bort med anledning av att studien önskas utgå från 

individuella synpunkter. Jacobsen (2002) menar att fokusgrupper har en tendens att leda 

till generaliserade synpunkter där en grupp utvecklar en gemensam uppfattning och där 

individuella åsikter inte når fram. Personer med en stark maktposition eller personlighet 

kan komma att ta över och påverka gruppens svar.  

 

Förutom insamling av data genom primärkälla i form av intervjuer har vi även använt oss 

av sekundärkällor i vår studie. Vi har i vår studie samlat in empiriskt material genom 

offentliga dokument gällande organisationens hantering av kompetensförsörjning. 

Dokumenten har sedan kunnat tolkas utifrån TM då vi anser att kompetensförsörjning är 

en stor del av det konceptet. Dokumenten vi tillhandahållit har använts för att stödja och 

vidare utveckla vårt insamlade empiriska material för att nå ett än mer trovärdigt resultat.  

 

2.5 Tolkning av data 

Data från intervjuer måste registreras, analyseras och tolkas (Bell & Waters 2016). Under 

analys och tolkning identifieras likheter, skillnader, grupperingar och mönster. Henricson 

(2017) menar att tolkning av data börjar redan vid utskrift eller avlyssning av intervjuer. 

I lyssnandet kan nyanser och betoningar i talet och beskrivningar ge en bättre grund för 

förståelsen. Varje intervju har genom tillåtelse av respondenten blivit inspelad vilket har 

underlättat vårt arbete med transkribering, analys och tolkning. Läsning och bearbetning 

av data kan ske på olika sätt och med olika grad av tolkning (Henricson 2017). Vilken 

grad av tolkning som krävs beror dels på frågorna i intervjun, dock ska resultatet alltid 

visa att syftet med studien uppnåtts. Intervjufrågorna i uppsatsen har varit utformade på 

sådant vis att en hög grad av tolkning behövts för att analysera empirin. Vi upplever att 

intervjufrågorna varit tydligt formulerade och att respondenterna uppnått en förståelse för 

vad frågan syftade till. Däremot har frågorna varit brett utformade, vilket gör att olika 

svar erhållits. Vi har genom den valda metoden erhållit flera åsikter kring området. Dock 

kräver metoden mycket resurser för att tolka erhållen data.  
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Vid insamling av data genom intervjuer finns alltid en risk för en viss skevhet i resultaten 

(Bell & Waters 2016). Mestadels på grund av att resultaten tolkas av människor vilka 

därmed kan påverka respondenterna oavsett om det är medvetet eller inte. Skevhet i 

resultaten kan handla om förvrängningar av omdöme, otillbörlig påverkan och 

förutfattade meningar. Ett exempel på hur skevhet kan ta form i resultaten är i de fall där 

aspekter av litteraturgenomgången som stämmer överens med ens egna uppfattningar och 

åsikter väljs ut. Det kan även vara genom ordval och språkbruk vilket kan leda läsarnas 

tolkningar i en viss riktning. Fenomenet skevhet är i praktiken svårt att tolka eftersom en 

persons “rätta och riktiga” uppfattning kan anses fördomsfull av en annan person. 

Förutom litteraturgenomgången kommer individers olika värderingar och normer vilka 

påverkar den subjektiva ståndpunkten att ha en påverkan under intervjun (Holme & 

Solvang 1997). Skevhet och olika ståndpunkter kommer alltid uppstå i viss mån, varför 

det är viktigt att vara medveten om att det finns och vara kritisk när det gäller tolkning av 

data. Det kan därför ses som metodkritik för vårt val av att utföra kvalitativa intervjuer. 

Vår tolkning av empirin kommer i viss mån att präglas av från våra egna uppfattningar 

och åsikter.  

 

2.6 Forskningsetik 

Inom forskningsetiken finns fyra etiska grundprinciper (Jakobsson 2011). Principerna är 

i grunden generella och tillämpbara på alla relationer mellan människor, men är speciellt 

viktiga att ha i beaktning under forskningsarbete. Autonomiprincipen handlar om att 

personer ska ha respekt för andras förmåga och rätt till självbestämmande. Inom denna 

princip ingår att personer själva har rätt att ta ställning till olika handlingsalternativ och 

information. Godhetsprincipen beskrivs likt en strävan efter att göra gott och förhindra 

eller förebygga skada. Med den tredje principen, Principen att inte skada, menas att 

personer inte ska utsättas för skada eller risk för att skadas under forskningsarbetet. Den 

sista principen, Rättviseprincipen, syftar till att alla personer ska behandlas lika i de fall 

det inte finns speciella orsaker för att inte göra det (Jakobsson 2011). Respekt för 

medmänniskor är grundläggande och människor ska inte göras till medel för att uppnå 

målet, oavsett hur stort värdet på målet är (Holme & Solvang 1997).  

 

Inom forskningsetiken ingår även ett etiskt godkännande i de fall studien ska publiceras 

(Henricson 2017). Det krävs en utförlig beskrivning av hur intervjun kommer utföras, 

vilka intervjufrågor som ska ställas, tillvägagångssättet för intervjun samt urvalet av 
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personer. Vi har under studiens gång tagit de etiska grundprinciperna i beaktning. 

Personerna vi intervjuat har inför vår studie blivit informerade om studiens syfte och 

upplägg, hur deras uppgifter kommer att behandlas, samt att studien kommer publiceras 

offentligt. Under studiens gång har kontakt med intervjupersoner skett löpande, och våra 

uppgifter lämnats ut i de fall nya frågor uppkommit efter intervjutillfället. Uppsatsen har 

inte till syfte att skada varken organisationen eller respondenterna, varför både 

respondenterna och organisationens namn behandlas konfidentiellt. De uppgifter vi 

tillhandahållit har däremot delgivits examinator och handledare. De externa dokument vi 

använt i vår studie har behandlats konfidentiellt och kommer därmed inte vara med i vår 

källförteckning med hänsyn till den etiska aspekten att inte skada. Samtliga respondenter 

har behandlats lika och fått samma förutsättningar och information kring studien. De har 

därefter själva fått ta ställning till sin medverkan och vilken information de vill dela med 

sig av, samt om de godkänner att intervjun får spelas in med syfte att förenkla vår analys 

och tolkning vid senare tillfällen.  
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3 Förutsättningar för Talent Management 

I följande avsnitt presenteras Strategisk Human Resource Management och dess relevans 

för Talent Management. Inledningsvis i kapitlet, under rubrik 3.1, Strategisk Talent 

Management, beskrivs relevanta teorier för att skapa förutsättningar för att vidare förstå 

vår tolkning, analys och diskussion kring de områden vilka presenteras under rubrik 3.2 

till 3.5. Vi presenterar organisationens uppbyggnad och de förutsättningar vi kunnat 

identifiera på de regionalt belägna kontoren och kopplar förutsättningarna vidare till 

betydelsen för ett lyckat strategiskt arbete med Talent Management.  

 

3.1 Strategisk Talent Management 

Talent Management (TM) är en sorts strategisk kompetensförsörjning och handlar om en 

organisations förmåga att lyckas identifiera, attrahera, utveckla och behålla 

nyckelpersoner inom verksamheter för att kunna skapa tillväxtmöjligheter och 

konkurrenskraft (Thunnissen 2016; Schuler, Jackson & Tarique 2011). Begreppet 

introducerades första gången i slutet av 1990-talet då rapporten: The War for Talent 

släpptes (Winsborough & Chamorro-Premuzic 2016; Chambers, Foulon, Handfield-

Jones, Hankin, & Michaels 1998). Rapporten blev mycket uppmärksammad och kom att 

skapa ett paradigmskifte inom talanghantering (Collings & Mellahi 2009). Tidigare hade 

arbetet associerats med traditionella Human Resource Management (HRM) strategier, 

såsom rekrytering och ledarskapsutveckling. HRM har tidigare inte varit direkt kopplat 

till organisationens målsättning, men kom fortsatt att kombineras med strategisk 

personalhantering för att kunna hantera talang i en allt mer dynamisk omgivning.  

 

Bakgrunden till paradigmskiftet förklarar Boon, Eckardt, Lepak & Boselie (2018) vara 

att det traditionella förhållningssättet HRM ansetts vara otillräcklig i en värld präglad av 

ständig förändring. HRM perspektivet fokuserar enbart på att främja personal inifrån och 

bortser från externa faktorer vilka Azmi (2011) menar är avgörande i huruvida en 

organisation kommer att kunna uppnå och behålla konkurrenskraft i framtiden. En 

anledning till att HRM har utvecklats till ett mer strategiskt förhållningssätt grundar sig i 

det resursbaserade synsättet vilket förespråkar att en organisations mänskliga resurser är 

en viktig källa för hållbar konkurrenskraft (Wright, Dunford & Snell 2005). Det betyder 

att HR-funktionen bör vara en naturlig del i utformandet av övergripande mål och 

strategier för att det ska nå positiva effekter på organisationsnivå (Azmi 2011). Det har 



 

15 

vidare lett till skapandet av Strategisk Human Resource Management (SHRM) vilket 

handlar om att integrera det traditionella HRM-arbetet med en organisations strategi för 

att kunna uppnå hållbar konkurrenskraft. SHRM är i den meningen en samling HR-

aktiviteter ämnade att underlätta för en organisation att uppnå sina önskade intentioner 

(Boon et al. 2018; Mitchell, Obeidat, Bray, Brewster, Gollan & Wright 2013). Genom att 

förhålla sig till SHRM-strategier möjliggörs ett proaktivt arbete i att förutse risker och 

utmaningar vilka på sikt kan komma att påverka en organisations strategi och 

konkurrenskraft (Azmi 2011). Det eftersom även externa faktorer tas i beaktning då en 

organisation arbetar i enlighet med SHRM.  

 

Mänskliga resurser har kommit att ha en stor betydelse för en organisations 

konkurrenskraft, vilket gör att vi anser att TM är en strategi som ingår i SHRM-konceptet. 

Genom att arbeta med TM-aktiviteter kan en organisation fastställa att de mänskliga 

resurserna hanteras och förvaltas på ett effektivt sätt och att det arbetet bidrar till att uppnå 

övergripande mål. Det anses även som en förutsättning att HR-avdelningens arbete med 

TM-aktiviteter samarbetar med organisationens strategi för att kunna nå en framgångsrik 

talanghantering (Tafti, Mahmoudsalehi & Amiri 2017). Lewis & Heckman (2006) har 

försökt definiera TM genom tre olika tankegångar. Den första tankegången förklarar TM 

genom att vara ett kluster av HR-praxis, funktioner eller aktiviteter. De omfattar bland 

annat specialistområden såsom rekrytering, urval, utveckling, karriär- och 

successionshantering. För att talanghantering ska uppnå effektiva resultat krävs det att 

HR-funktionen applicerar TM över hela organisationen och inte enbart på ett fåtal 

avdelningar. Det måste även finnas en strävan efter att arbeta med samtliga delar inom 

TM. Lewis & Heckman (2006) menar att det finns många TM-utövare vilka begränsar 

TM och enbart fokuserar på ett fåtal delar. Exempelvis väljer rekryterare att fokusera på 

arbetet med att attrahera de bästa kandidaterna medan andra fokuserar på utveckling av 

befintlig personal för att skapa så kallade växande talanger. Andra förespråkar enbart 

successionplanering och därmed arbetet i att utveckla ledare. Arbetet med TM behöver 

därför omvandlas och ses till på organisationsnivå för att kunna hantera och förvalta de 

mänskliga resurserna på bästa sätt (Lewis & Heckman 2006).  

 

I den andra tankegången handlar det mer specifikt om att upprätta talangpooler (Lewis & 

Heckman 2006). Detta tankesätt berör ett antal processer riktade för att stärka 

högpresterande och potentiella talanger vilka kan komma att efterträda ledande roller 
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inom organisationen, vilket går att jämföra med successionplanering (Meng, Wang, Chen, 

Zhang, Yang, Wang & Zheng 2016). De blir tilldelade tydliga karriärvägar och utveckling 

för att på sikt kunna axla en ledarroll. Genom det synsätt väljer organisationer att främst 

fokusera på interna talanger istället för att rekrytera externt (Lewis & Heckman 2006). 

Genom upprättandet av talangpooler kan organisationen kategorisera arbetskraften efter 

dess färdigheter och efterfrågan. Därefter kan personalen matchas mot efterfrågan av 

kompetens och färdigheter på en annan avdelning. En snarlik definition av TM anser vi 

vara Collings & Mellahi’s (2009) teori vilken förklarar TM som strategiska processer och 

aktiviteter ämnade att systematiskt identifiera de nyckelpositioner inom verksamheten 

vilka bidrar till hållbara konkurrensfördelar. Bredvid det utvecklas en talangpool 

innehållande högpresterande och potentiella medarbetare vilka kan komma och fylla 

nyckelpositionerna vid behov. Perspektivet förhåller sig inte enbart till toppositioner utan 

det handlar om nyckelpositioner på alla nivåer inom en organisation.  

 

Den sista tankegången benämner talang på ett generellt plan (Lewis & Heckman 2006). 

Inom detta förhållningssätt väljer organisationer att klassificera de anställda efter 

ordningen; toppresterande, medelpresterande och lågpresterande. Det betyder att det 

anses vara en minoritet av arbetskraften vilka definieras som talangfulla (Meng et al. 

2016). TM handlar således om att urskilja vem som är en talang för att sedan kunna 

hantera dem på det mest effektiva sättet för att kunna uppnå organisationsmål.  

 

3.2 En decentraliserad organisation 

Organisationen vilken studerats är verksam inom finansbranschen och har kontor i flera 

länder, där Sverige räknas som en hemmamarknad. I Sverige är marknaden indelad i fem 

regioner där varje region har ett huvudkontor och ett antal lokalt belägna kontor runtom i 

regionen. Organisationen anser sig själva arbeta utifrån ett decentraliserat synsätt, vilket 

innebär att ansvar och förtroende är lokalt förankrade och att kontoren därmed har mandat 

att ta egna beslut kring sin verksamhet. Azmi (2011) beskriver att SHRM kräver att HR-

funktionen deltar i strategiska processer och möjligheten till att delegera ansvar nedåt i 

organisationen har även visat sig vara en förutsättning för att SHRM ska fungera i 

praktiken. Genom empiriinsamlingen får vi en bild av att HR-funktionen är väl förankrad 

i den övergripande strategin och att organisationen kan välja att delegera ansvar nedåt för 

att kunna arbeta i riktning med de uppsatta målen. Dock går det att ifrågasätta huruvida 

det sker fördelaktigt eller inte, vilket kommer att diskuteras vidare i studien.  
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Organisationens syn på sitt decentraliserade arbetssätt 

______________________________________________________________ 

Och den tror jag också är viktig för att lyckas i vårt företag som är så decentraliserad att du  

inte har så mycket ramverk, där du måste tänka själv och ha en initiativförmåga. - HR-specialist 

___________________________________________________________________ 

 

En förutsättning för att det decentraliserade synsättet ska fungera i praktiken menar en av 

HR-specialisterna vara att det inte finns så mycket ramverk att luta sig mot. Det ska vara 

upp till vardera kontorschef att tänka själv och besitta en initiativförmåga. 

Fortsättningsvis anser respondenten att det decentraliserade synsättet är nödvändigt inom 

branschen eftersom det är på den lokala nivån affären görs.  

 

Vid frågan om vilka ansvarsområden kontorscheferna har i sin arbetsroll har de sju 

intervjuade kontorscheferna genomgående svarat att de har ansvar över allt som berör det 

enskilda kontoret. Gemensamma nämnare i deras syn på de viktigaste områdena är bland 

annat personal, arbetsmiljö och att kontoret levererar ett bra resultat. Kontorscheferna 

håller med HR-avdelningen om att det decentraliserade arbetssättet fungerar bra på de 

lokala enheterna. En kontorschef menar att arbetssättet leder till en kostnadseffektiv 

organisation eftersom beslutsvägarna är så pass korta och att det egna ansvaret driver 

många medarbetare framåt. En annan kontorschef delar uppfattningen om att 

decentraliseringen bidrar till en hög självständighet för samtliga medarbetare inom 

organisationen. Likväl som högre chefer delegerar ansvar och förtroende ned till 

kontorschefer gör även kontorschefer det vidare till medarbetare på det enskilda kontoret. 

 

I samtliga intervjuer får vi en bild av att organisationen består av en väldigt stark kultur. 

Anledningen till att kulturen anses vara så stark baseras på organisationens 

grundvärderingar. Deras organisationskultur bygger på det decentraliserade synsättet och 

att ha tilltro till varje individ. Deras grundvärderingar handlar om att sträva efter 

långsiktiga relationer där medarbetare har möjlighet att utvecklas till sin fulla potential 

och på det sätt bidra till organisationens uppsatta mål. Gemensamt beskriver de sin 

organisationskultur likt teori som finns inom ämnet. Organisationskultur är de uttryck 

vilka används för att skapa gemensamma värderingar, attityder och beteenden inom en 

organisation (Guiso, Sapienza & Zingales 2015). Kontoghiorghes (2015) förklarar det 
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genom en uppsättning karaktärsdrag och egenskaper vilka skapar förutsättningar för en 

organisation att agera effektivt i den miljö de verkar inom.  

___________________________________________________________________ 

Jag tror ju att om man i en organisation säger att ansvaret är decentraliserat, det vill  

säga att det är du som ska göra det, det finns ingen annan. Ja men dom där uppe?  

Vem är dom? Ingen aning. Det är du som ska göra det. - Kontorschef  

___________________________________________________________________ 

 

En kontorschef beskriver att det decentraliserade arbetssättet leder till en högre 

kompetensutveckling därför att medarbetare hela tiden får nya möjligheter att utvecklas 

och lära sig nya saker. Eftersom ansvaret blir delegerat nedåt behöver medarbetare ta 

ansvar för både sina arbetsuppgifter och till viss del även ansvara för sin egen utveckling. 

Decentraliseringen leder till att medarbetarna utsätts för flera olika situationer vilka de på 

egen hand måste hantera och lösa. Kontorschefen som uttalat citatet ovan menar att det 

finns visst stöd att få vid behov, men att man i stor mån ska lösa problem och situationer 

utan hjälp från högre nivåer. Det leder till att organisationen tillhandahåller personal med 

hög initiativförmåga eftersom de tidigt blivit betrodda med det enskilda ansvaret.  

 

En av kontorscheferna menar att det i en decentraliserad organisation blir ytterst viktigt 

att besitta en stark organisationskultur. Eftersom ansvaret är delegerat ned till lokal nivå 

bidrar kulturen till en gemensam ståndpunkt och en fokusering på vad som anses viktigt 

för organisationen. Några av intervjupersonerna nämner att man som anställd inom 

organisationen tar på sig ansvaret av att vara en kulturbärare. Ett förtroende att föra 

kulturen vidare till nästkommande personal.  

___________________________________________________________________ 

Man brukar prata om att vara kulturbärare i [vår organisation] och en del i det är att bidra  

till dina kollegors utveckling och lära dom och dela med dig av det du kan. - HR-specialist 

___________________________________________________________________ 

 

Att vara kulturbärare upplever vi vara likt organisationskultur som social kontroll vilken 

Farndale, Scullion & Sparrow’s (2010) menar uppmuntrar särskilda beteenden och 

attityder lämpade för att skapa konkurrensfördelar på organisationsnivå. I ovanstående 

citat menas det att varje medarbetare ska vara med och bidra till utveckling, de nämner 

till och med att det är en lönegrundande faktor. Eftersom denna strävan är så pass djupt 

rotad i deras kultur menar vi att det kan ses likt en sorts social kontroll för att säkerställa 
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att beteendet influerar alla delar inom organisationen och därmed hjälper till att skapa 

konkurrenskraft. Farndale, Scullion & Sparrow (2010) nämner vidare att den sociala 

kontrollen bland annat kan handla om viljan till att säkerställa intern rörlighet, vilket är 

något organisationen främjar i sitt arbete mot en mer hållbar kompetensförsörjning. Att 

medarbetare rör på sig internt anses inte vara ett problem för organisationen, de menar 

istället att de vill se en hög intern rörlighet eftersom det skapar motiverade medarbetare 

och möjliggör att kunskapsdelning sker på ett större plan.  

 

I organisationens Hållbarhetsredovisning från 2018 beskrivs en stolthet över de 

långsiktiga relationerna till medarbetare de skapat genom tiden. Det här är något vi anser 

kan grunda sig i den interna rörligheten då medarbetare har möjlighet att byta kontor eller 

arbetsuppgift när de varit länge på en och samma position. Många anställda stannar i regel 

hela sitt arbetsliv inom organisationen, vilket är något som bidragit till deras starka 

organisationskultur. Organisationen har även en strävan att all chefsrekrytering ska ske 

internt, i dagsläget menar en kontorschef att den interna chefsrekryteringen ligger på 99%, 

vilket även benämns i deras Hållbarhetsredovisning.  

___________________________________________________________________ 

Vi tillsätter de flesta tjänsterna internt och vi tillsätter chefspositioner till 99% internt.  

Så vi är ju en väldigt tät chefsorganisation, alltså vi behöver duktiga, bra ledare i  

vår organisation. - HR-specialist  

___________________________________________________________________ 

 

Det betyder att organisationen är på god väg att vara självförsörjande i deras 

chefsrekrytering. Det möjliggörs genom att vardera kontorschef har ett uppdrag att på det 

enskilda kontoret identifiera nya chefskandidater bland medarbetare vilket i viss mån 

bekräftar den teori som Farndale, Scullion & Sparrow’s (2010) benämner. Den 

självförsörjande chefsrekryteringen kan därför ses likt en aktivitet för att säkerställa 

organisationskulturen.  

 

Att besitta en stark organisationskultur i grunden kan ses som en möjlighet till att lyckas 

säkerställa att rätt tillvägagångssätt används över hela organisationen och att det i sin tur 

bidrar med resultat (Farndale, Scullion & Sparrow 2010). Vid ett decentraliserat arbetssätt 

är det organisationskulturen vilken hjälper organisationer att utveckla känslan av stolthet 

och medskapande i det självständiga arbetet och den tillit som ges till individen 

(Bengtsson & Skärvad 2011). Organisationskulturen blir därmed nödvändig att hela tiden 
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förstärka då man genom kulturen får sina lokala enheter att arbeta mot en och samma 

vision och samtidigt utveckla känslan av medskapande. Ett engagerat och motiverat 

klimat bidrar till att människor känner sig delaktiga i organisationens processer och det 

uppstår en känsla av att skapa värde till organisationens utveckling. En missanpassning 

mellan hur de interna arbetssätten interagerar med kulturen, samt i vilken mån dessa 

förhåller sig till den externa miljöns komplexitet kan leda till negativa konsekvenser för 

en organisations talanghantering (Kontoghiorghes 2015). Det betyder att 

organisationskultur blir en kritisk faktor i utförandet av TM. 

 

3.3 Organisationens kompetensförsörjning 

Organisationen vi undersökt menar att frågan om kompetens är ett väldigt aktuellt område 

i och med att finansbranschen ständigt behöver förhålla sig till nya EU-direktiv vilka 

ställer kompetenskrav på samtliga medarbetare. Organisationen arbetar i dagsläget inte 

fullt ut med konceptet TM, vilket gör att vi kan anta att det inte heller utformats riktlinjer 

eller policys kring hanteringen av talangfulla medarbetare. HR-avdelningen på den 

studerade organisationen är tydliga med att TM som begrepp inte heller är någonting man 

strävar efter att implementera internt, istället arbetar de starkt för att säkerställa en hållbar 

kompetensförsörjning. HR-avdelningens uttalanden kring att de inte strävar efter att 

implementera TM som begrepp tycker vi är intressant i sig. De menar att regionen de är 

verksamma i arbetar i linje med TM men att man inte uttalar begreppet.  

___________________________________________________________________ 

Vi på HR kommer snarare in när det mer blir utbildningsinsatser, att ta fram utefter de  

behov som regionen säger att dom har och som vi själva tycker. - HR-specialist  

___________________________________________________________________ 

 

HR-avdelningen beskriver att de inte är delaktiga i alla delar av kompetensförsörjningen 

utan att man till största del är ett stöd och arbetar med utbildningar och utveckling av 

dessa. Det här kan dock bli problematiskt då Lewis & Heckman (2006) beskriver att 

organisationer måste arbeta med alla delar inom TM för att strategin ska fungera och 

uppnå effektiva resultat. Med anledning av det decentraliserade arbetssättet med få 

regionalt bestämda ramverk att utgå ifrån får vardera kontorschef ett stort 

beslutandemandat. Att HR-avdelningen inte är delaktig i hela processen gällande 

kompetensförsörjning menar vi gör arbetet med TM-strategin otydlig. HR-avdelningen 

menar att kompetensförsörjning i deras fall handlar mycket om regelefterlevnad för att 
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kunna utföra ett licensierat, korrekt och betydande arbete för den specifika marknaden 

kontoret är verksam på. Vilket i sin tur inte behöver kräva ett arbete med TM.  

___________________________________________________________________ 

Samtidigt så på mindre kontor är man lite mer generalister och måste kunna lite utav allt. [...]  

Kommer du till ett större kontor kan du specialisera dig på ett helt annat vis än vad man kan  

göra på ett kontor med tre eller fem medarbetare, det är klart det är stor skillnad. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Kompetensförsörjningen kan däremot variera inom regionen beroende på om kontoret är 

beläget i en stor eller liten stad. På en mindre ort är efterfrågan på specifika kompetenser 

inte nödvändigtvis lika stora som i en större, mer tätbefolkad stad. Mindre orter kan kräva 

specifik kunskap i de fall kundrelationer visar behov av det, annars tenderar 

kunskapsnivåerna att stiga i relation till antalet kunder det lokala kontoret har. Önskar en 

medarbetare en utvecklingsmöjlighet inom ett område vilket det lokala kontorets marknad 

inte är i behov utav, så är det medarbetaren som behöver vara beredd på att förflytta sig 

till ett kontor med det uttalade kompetensbehovet.  

 

Arbetet med att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning fokuserar därför främst på 

att det ska finnas rätt kompetens på det specifika kontoret och att det är anpassat för deras 

särskilda marknad. Det kräver att de lokala kontorscheferna har förståelse över sina 

respektive marknader och vad som krävs för att kunna tillmötesgå deras specifika behov. 

Då kontorschefen är ansvarig för att fylla sitt kontor med den rätta kompetensen den 

lokala marknaden kräver kan arbetet med att identifiera, attrahera, behålla och utveckla 

värdefulla medarbetare anses avgörande.  

 

HR-avdelningen menar att kompetensförsörjning inte enbart handlar om att fylla en roll 

eller ett kompetensbehov utan att det många gånger handlar om att utveckla den befintliga 

personalens kompetens. Organisationen genomsyras av ett tankesätt att individer ska 

utvecklas i vardagen. Det kan dock bli problematiskt att bemöta medarbetares önskade 

kompetensutveckling om medarbetaren inte är villig att exempelvis byta kontor internt. 

Både HR-avdelningen och kontorscheferna har uttryckt under intervjuerna att den bästa 

inlärningsprocessen inte alltid är att åka på utbildning utan det handlar om ett lärande i 

det vardagliga arbetet. Det nämns även i deras Hållbarhetsredovisning från 2018 och 

anses där även vara en del av deras organisationskultur. Det innebär att medarbetare hela 

tiden utvecklas i sitt arbete eftersom man anpassar sig efter vad marknaden efterfrågar. 
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Problematiken uppstår även när den lokala marknaden inte utvecklas i den takt eller 

riktning som en medarbetare önskar för att kunna utvecklas individuellt. Om marknaden 

inte längre kan utmana en medarbetares kunskaper kan det bli en demotiverande faktor 

för medarbetaren.  

 

HR-avdelningens syn på att de inte eftersträvar att implementera TM som begrepp kan 

därför anses bero på att HR-avdelning inte i sig är ansvariga för att kompetensförsörja 

varje lokalt kontor, det ansvaret ligger på vardera kontorschef. HR-avdelningen är istället 

en stödfunktion för att bidra med assistans i de fall det krävs. Det gör att HR-avdelningen 

inte får en lika tydlig inblick i vilken kompetens som krävs på vardera kontor. Det här 

blir problematiskt eftersom Lewis & Heckman (2006) menar att implementering av TM 

kräver en inblick i alla delar. Vi menar därför att det kan komma att krävas en 

tvåvägskommunikation mellan kontorschef och HR-avdelning där kontorschefer tydligt 

förklarar vad de söker hos en ny medarbetare, samt att HR-avdelningen kan kommunicera 

ut vilka möjligheter det finns till intern rekrytering inom regionen.  

 

Genom att analysera organisationens kompetensförsörjning genom Lewis & Heckman’s 

(2006) uttalade tankegångar om TM kan vi förstå det som att de på central nivå arbetar i 

god linje med den andra tankegången. Med det menar vi att organisationens 

kompetensförsörjande processer till stor del handlar om att stärka högpresterande talanger 

vilka kan komma att axla en ledande roll i framtiden. På lokal nivå upplever vi däremot 

att kompetensförsörjningen utformas i linje med den tredje tankegången vilken väljer att 

identifiera toppresterande individer vilka utför ett betydande arbete för det enskilda 

kontoret. I de fall sker utveckling av personer vilka anses besitta utmärkande talanger och 

kan komma att gynna kontorets resultat. Trots avsaknad av enhetligt arbetssätt menar vi 

att organisationens kompetensförsörjning i dagsläget fungerar bra men att den skulle 

komma att möta problem om de väljer att implementera en särskild TM-strategi. För att 

implementering av en TM-strategi ska bli framgångsrik menar vi att de kan behöva arbeta 

mer i riktning mot den första tankegång som Lewis och Heckman (2006) presenterar, där 

samtliga processer inom TM får i princip lika stort utrymme. Möjligheterna för att 

implementera och förhålla sig till TM-strategier kommer vidare att fördjupas och 

diskuteras i nästkommande kapitel men främst i avsnittet gällande aktiviteter för Talent 

Management. 
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3.4 Arbetsgivarvarumärke 

En vanligt förekommande definition av arbetsgivarvarumärke är att det anses vara 

förknippat med arbetet att uppnå ökat engagemang från medarbetare och en stolthet kring 

det specifika varumärket (Maurya 2018). På senare tid har begreppet kommit att 

vidareutvecklas inom HRM-området och omfattar istället förmågan att kunna utveckla 

och kommunicera organisatoriska faktorer vilka kan komma att bidra till organisationers 

attraktionskraft för både potentiella och befintliga medarbetare. Enligt Edwards & 

Edwards (2013) handlar det om att identifiera de unika möjligheter en organisation 

erbjuder sina medarbetare. Faktorer vilka blir viktiga för medarbetare anses vara bland 

annat attraktiv ersättning, relationer och tillväxtmöjligheter (Maurya 2018). 

Arbetsgivarvarumärket blir således inte enbart ett sätt att attrahera medarbetare utan det 

handlar även om att kunna erbjuda möjligheter som får medarbetare att vilja stanna inom 

organisationen och bidra med lönsamt och värdefullt arbete.  

 

Inom den studerade organisationen har arbetsgivarvarumärket visat sig vara en viktig del 

för deras utveckling framåt, framförallt vad gäller att attrahera medarbetare. Enligt en 

undersökning bland 25 000 studenter har det konstaterats att organisationen vi studerat 

rankades bland de topp tio attraktivaste organisationerna bland de yngre generationerna i 

Sverige (Universum 2019). Det ger en tydlig inblick i hur organisationens varumärke 

uppfattas hos kommande generationer och man kan konstatera att arbetsgivarvarumärket 

i dagsläget är starkt och stabilt. Att organisationen varit verksam under en längre tid på 

arbetsmarknaden visar även på legitimitet och långsiktighet. Citatet nedan visar att 

organisationen ser arbetsgivarvarumärke som en förutsättning för att lyckas med att 

kompetensförsörja organisationen. 

___________________________________________________________________ 

Så det är klart, skulle vi ha ett värdelöst arbetsgivarvarumärke  

då vill man ju inte jobba här. - Kontorschef  

___________________________________________________________________ 

 

När vi genomförde våra intervjuer med HR-avdelningen visade det sig att en utav dem 

nyligen hade blivit ansvarig för arbetet med arbetsgivarvarumärket. HR-specialisten 

menade att det tidigare handlat mycket om att attrahera potentiella medarbetare genom 

att exempelvis visa sig runt om i regionen på olika studentmässor. Vidare beskriver 

personen att arbetet behöver utvecklas för att de ska kunna jobba strategiskt med frågan. 
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I dagsläget vill HR-specialisten fokusera på att lyssna in och försöka förstå hur befintlig 

personal uppfattar organisationen som arbetsgivare och utifrån det utveckla bättre 

arbetsprocesser vad gäller att attrahera medarbetare. Vi menar därför att regionen besitter 

ett strategiskt förhållningssätt då de försöker uppnå en stolthet i det värdefulla arbete varje 

individ bidrar med och genom det även en stolthet över arbetsgivarvarumärket. Det kan i 

sin tur leda till ökad attraktionskraft vad gäller att attrahera ny personal (Maurya 2018; 

Edwards & Edwards 2013). Vidare poängterar HR-specialisten att det nya 

förhållningssättet hade kunnat hjälpa till att attrahera potentiella medarbetare samtidigt 

som att det är ett sätt att säkerställa att individer vill stanna kvar inom verksamheten.  

 

3.5 Delslutsats 

Organisationer med ett decentraliserat arbetssätt har stor prioritet att utveckla en 

gemensam syn på viktiga ståndpunkter. Det för att de strategier som implementeras ska 

kunna fungera även vid de lokala kontoren. För att utveckla en gemensam syn krävs en 

stark organisationskultur där alla enheter har en gemensam syn på hur de ska kunna nå de 

organisatoriska mål som är uppsatta. Genom intervjuerna och Hållbarhetsredovisningen 

från 2018 menar vi att den studerade regionens organisationskultur omfattar att alltid gå 

in med ett långsiktigt perspektiv till medarbetare. Deras syn på långsiktiga relationer och 

att medarbetare ständigt ska utvecklas är gemensam för hela organisationen och visar att 

organisationskulturen skapar förutsättningar för att strategiskt kunna implementera TM. 

Det indikerar att organisationskulturen lett till att de utvecklat en gemensam syn kring 

kompetensförsörjning vilket är en grundförutsättning för implementeringen. Däremot 

menar vi att den decentraliserade organisationsstrukturen kan leda till utmaningar vad 

gäller att införa TM-strategier. 

 

Det lokala beslutandemandatet är något som ofta nämns avgörande i samband med 

motivationen och att behålla medarbetare oavsett arbetsroll. Eftersom Strategisk TM 

handlar om att implementera HR-aktiviteter med en organisations övergripande mål och 

strategier kan det ses bli en utmaning för den studerade organisationen baserat på deras 

decentraliserade arbetssätt. Trots att en kontorschefs höga beslutandemandat leder till 

förutsättningar vad gäller att behålla och utveckla värdefulla medarbetare finns även 

utmaningar med arbetssättet. Det gör att HR-avdelningen har mindre inflytande och 

mindre kontroll över hur kontoren väljer att utforma sin kompetensförsörjning, vilket 

också kan försvåra en implementering av TM-strategier. Om HR-avdelningen däremot 
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skulle gå in och försöka påverka utformningen av kompetensförsörjning skulle det kunna 

leda till negativa konsekvenser för kontorscheferna. Många av dem har tydligt poängterat 

att de valt att arbeta för organisationen på grund av deras ansvarsfördelning. Om det skulle 

komma att förändras skulle det kunna leda till högre personalomsättning och ett försämrat 

arbetsgivarvarumärke. Av den anledningen blir det extra viktigt med en stark 

organisationskultur där kontorschefer känner en stolthet över sitt arbete och att det bidrar 

till organisationens framgång. Idag finns det en upplevd stark organisationskultur där 

varje kontorschef har ansvar i sin arbetsroll med att vara kulturbärare. För att det inte ska 

bli en problematik kring det decentraliserade arbetssättet måste organisationen bibehålla 

kulturen och genom den kunna implementera strategiska metoder som bidrar till 

konkurrensfördelar. 

 

I många fall upplever vi att det är HR-avdelningen som bidrar med förutsättningar för att 

kompetensutveckling ska kunna ske på lokal nivå. Det är HR-avdelningen vilka utvecklar 

och sammanställer relevant utbildningsmaterial tillsammans med kontorschefernas 

önskemål. Bredvid det finns det EU-direktiv och lagar vilka finns till för att medarbetare 

ska kunna behålla licenser inom olika arbetsområden. Det höjer standarden och 

kvalitetssäkrar medarbetares utförande av arbetsuppgifter. Vad som däremot kan bli en 

utmaning är i det fall medarbetare vill fördjupa sina kunskaper inom ett område som 

kontorets marknad inte är i behov av. Det kräver i så fall en intern rekrytering till ett annat 

kontor med det specifika behovet. I de fall medarbetare inte är villiga att byta kontor och 

därmed geografiska plats är denna kompetensutveckling inte aktuell. Konsekvenser kan 

bland annat bli att det finns risk att medarbetare inte upplever motivation till arbetet.  

 

Med tanke på den tvetydighet tidigare forskning visat kring begreppet talang kommer vi 

att gå djupare in på organisationens syn på begreppet. Det för att vi vill identifiera hur 

organisationen ska kunna hantera och förhålla sig till TM då begreppet talang har en stor 

betydelse för hur TM-strategier utformas i en organisation.  
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4 Synen på talang 

I följande kapitel kommer vi beskriva olika dimensioner och perspektiv kring begreppet 

talang. För att föra en djupgående diskussion kring hur den studerade organisationen 

ser på begreppet talang i praktiken kommer en del aktiviteter kring TM beskrivas redan 

i det här kapitlet, trots att vi längre ned har ett enskilt kapitel kring aktiviteter inom TM. 

Slutligen kommer vi analysera organisationens tudelade syn på begreppet talang innan 

vi för vår delslutsats kring kapitlet.  

 

Inom organisationen visade det sig finnas en tvetydighet över huruvida talang är ett 

begrepp som förknippas med individer eller inte. Thunnissen & Buttiens (2017) menar 

att TM har ett flertal olika definitioner på talang och att det många gånger är oklart vad 

begreppet egentligen innebär för en organisation. Talang kan därmed anses vara ett 

komplext begrepp att definiera, inte minst för en organisation vilken är uppdelad i olika 

länder, regioner, marknader och kontor.  

 

Under intervjuerna blev det tydligt att HR-avdelningen var försiktiga när de pratade om 

begreppet talang, medan kontorscheferna fritt delade med sig av hur de upplever en 

talangfull individ. HR-avdelningen menar att talang inte är något man vill definiera inom 

organisationen eftersom det inte går i linje med deras starka organisationskultur. 

___________________________________________________________________ 

Vi sätter stark tilltro till individen och till individens egen förmåga och att  

individen själv ska ta ansvar och ska vilja utvecklas. - HR-specialist 

___________________________________________________________________ 

 

Med den vaga definitionen HR-avdelningen ger kring begreppet talang menar de att man 

strävar efter att ta tillvara på all den kompetens medarbetare besitter och att det är ett 

förhållningssätt vilket sitter i organisationens väggar. Samtliga kontorschefer har däremot 

valt att definiera hur de upplever en talang. Definitionerna skiljer sig något men en 

gemensam tolkning vi kan se är att talang anses vara likt egenskaper en individ besitter 

och några av dem menar att egenskaperna kan utvecklas över tid.  

 

För att försöka förstå den komplexitet begreppet talang innebär behöver vi bena ut vad 

begreppet egentligen betyder och vad man som individ anser sig tycka. Det kan göras 

med hjälp av olika dimensioner och perspektiv kring begreppet talang, vilka kommer 
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presenteras under nästkommande rubriker. Det teoretiska resonemanget utgår till stor del 

från Bolander’s et al. (2017) forskning inom området. Det är efter deras teorier vi främst 

kommer att föra vår analys och diskussion, varför de kan anses vara studiens fortsatta 

huvudreferens.  

 

4.1 Talangdimensioner 

Objekt och subjekt samt inkluderande och exkluderande 

En dimension inom talang är att se begreppet som ett objekt eller subjekt (Bolander et al. 

2017; Thunnissen & Van Arensbergen 2015). Talang likt subjekt innebär att det är 

individen personligen som är talangen. Medan en syn på talang likt objekt handlar om de 

egenskaper individen besitter och att det är egenskaperna som gör denne till en talang, 

exempelvis dess förmågor, kunskaper eller kompetenser. Thunnissen & Van Arensbergen 

(2015) anser dock att skillnaden mellan objektiv och subjektiv talang kan vara svår att 

tolka eftersom det inte går att isolera individer från deras egenskaper.  

 

En snarlik dimension vi anser kunna kopplas till den subjektiva och objektiva definitionen 

är huruvida en organisation ser talang av inkluderande alternativt exkluderande karaktär. 

Det inkluderande synsättet hänvisar begreppet talang till samtliga medarbetare inom 

organisationen, medan det exkluderande synsättet enbart hänvisar till en utvald delmängd 

av de anställda (Bolander et al. 2017). Gallardo-Gallardo, Dries & González-Cruz (2013) 

fortsätter förklara det exkluderande synsättet genom en elit-uppdelning, det är enbart de 

individer vilka kan göra skillnad på organisationsnivå som blir kallade talanger. Det är 

deras bidrag till att uppnå organisationsmål på både kort och lång sikt som anses vara av 

värde.  

 

Vi menar att HR-avdelningen strävar efter ett inkluderande synsätt där målbilden är att 

samtliga medarbetare har någon form av talang, vilket är jämförbart med den subjektiva 

tolkningen. Däremot delar kontorscheferna en bild av begreppet talang vilket vi tolkar av 

exkluderande och objektiv karaktär.  

 

Input och output 

Nedan följer sju citat från vardera kontorschef vilka beskriver vad de anser att en talang 

är. Deras uttalanden har varit längre men citaten nedan anses vara kontentan av 

resonemangen.  
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___________________________________________________________________ 

Ja det spontana är en person med stor motor. 

 

Det sitter inte i kunskap utan mellan öronen, och det är drivet.  

Vill man lära sig, ta på sig uppgifter, visa framfötterna. 

 

Jag skulle säga mycket om attityd, inställning, vad dom vill. 

Ansvarskälla, läraktighet, intresse, att ha en egen motor. 

 

Talang för mig är en blandad personlighet med en kompetens. 

 

Att man vågar ta ansvar för sin utveckling [...] att man vågar  

driva sitt egna case och våga tro på sig själv. 

 

Man ska kunna skapa relationer [...] det som 

gör skillnad är relationsbyggande. 

 

Någon som aktivt söker efter förbättrings-  

och effektiviseringsmöjligheter. 

___________________________________________________________________ 

 

En input-baserad talang förklaras genom en individs motivation, intresse, ambition, 

värderingar och dess karriärorientering (Bolander et al. 2017). Output definieras istället 

genom en individs förmåga förenad i kapacitet och prestation. Begreppen blir svåra att 

koppla till ovanstående citat och därför har en djupare analys varit nödvändigt för att 

kunna identifiera huruvida det är input, output eller dem båda som är av vikt i denna 

dimension.  

 

De två citaten innehållande begreppet motor kan analyseras vidare eftersom begreppet 

motor inte definieras av kontorscheferna. Motor kan betyda olika saker för olika 

individer, till exempel kan motor kopplas till engagemang men som nödvändigtvis inte 

behöver betyda prestation. Man kan även uppfatta motor som arbetskapacitet. Dock 

behöver en individs arbetskapacitet inte alltid vara förenad med kvalité eller intäkt. En 

person kan utföra många arbetsuppgifter vilka kan vara viktiga och grundläggande men 

som inte bidrar till något direkt resultat. Vid vidare analys av kontorschefernas syn på 

motor framstår det som att kontorschefen vilken säger det första citatet menar att motor 

handlar om att förena kunskap med prestation. Kontorschefen beskriver att det inte anses 

vara tillräckligt att endast besitta kunskap, personen måste även ha förmågan att använda 

kunskapen för att prestera. Kontorschefens syn på talang anses därför vara i enlighet med 
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Bolander’s et al. (2017) dimension av en output-baserad talang. Samma kontorschef 

beskriver metaforiskt att om en individ besitter en inre motor kan organisationen hjälpa 

till med “roder och broms”. Kontorschefen förklarar vidare att om individen både har ett 

driv och en kompetensnivå vilken gör att individen blir självgående, blir produkten och 

inte summan, lika med ett. Hade individen bara besuttit en utav de två faktorerna, det vill 

säga antingen drivet eller en tillräckligt hög kompetensnivå att vara självgående kommer 

produkten att bli noll. Det hjälper i sådana fall inte att försöka styra eller bromsa personen 

eftersom det inte finns tillräckliga egenskaper hos individen för att vägledas eller 

utvecklas.  

 

Kontorschefen som beskriver det andra citatet innehållande begreppet motor: “Jag skulle 

säga mycket om attityd, inställning, vad dom vill. Ansvarskälla, läraktighet, intresse, att 

ha en egen motor” menar istället att motor handlar om att ha engagemanget och 

inställningen att vilja utveckla sin egen förmåga. Vidare beskrivs att en talangfull individ 

har en förmåga att förstå innebörden av en uppgift utan att få tillgång till helhetsbilden. 

Om kontorschefen tilldelar personen A och B kommer en talangfull medarbetare förstå 

att denne även behöver göra C för att färdigställa uppgiften. Det gör att dennes synsätt 

går att koppla till både en input- och output-baserad dimension av talang. Först beskriver 

kontorschefen att det främst handlar om motivation och attityd. Då resonemanget förs 

vidare beskrivs snarare en prestationsbaserad syn på talang. Desto mer erfarenhet eller 

högre kunskapsnivå en individ har, desto mer förväntas individen prestera. Det kan därför 

anses handla om en förmåga att förvandla ett intresse, det vill säga input, till en prestation, 

vilket är output (Bolander et al. 2017). Det är även något kontorschefen som beskriver 

sin syn på talang i det fjärde citatet menar, “talang för mig är en blandad personlighet 

med en kompetens”. Det handlar inte endast om en persons intresse och engagemang utan 

det handlar om både personlighet och kunskap för att kunna prestera i och komplettera en 

arbetsgrupp. Kontorschefen förklarar vidare att en arbetsgrupp ibland behöver 

harmoniseras, man letar då efter vissa specifika personligheter. Ibland behövs till exempel 

en person med mycket driv och ibland behövs en mer analytisk person.  

 

En annan kontorschef definierar att talang inte sitter i kunskapen utan i drivet till att lära 

sig och ta på sig uppgifter. Kontorschefen menar då istället att talang handlar om en 

individs motivation och ambitioner vilket vi menar handlar om input. Det är inte vad 

personen presterat som är av vikt, utan det är snarare en persons sätt att visa att denne vill 
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utvecklas som ger en bild av att den personen är talangfull. Två av de kontorschefer vi 

intervjuat visar även på en medvetenhet kring att olika personligheter har olika drivkrafter 

och att en individ inte alltid kommer att motiveras av samma saker. Det kan vara beroende 

på ens livssituation. I vissa perioder i livet är motivationen till att prestera på arbetsplatsen 

lägre. Vi anser dock inte att det här betyder att individen är mindre talangfull, utan kan 

istället innebära att individen besitter en talang men att personen för tillfället inte har 

motivation, driv eller förutsättningar för att kunna visa den.  

 

Sammanfattningsvis kan vi, utifrån kontorschefernas definitioner, dra slutsatsen att de två 

begreppen input och output anses gå hand i hand. Genom det driv en medarbetare med 

talang besitter resulterade det ofta även till ett önskvärt output som går i linje med 

organisationens mål, att ha högre lönsamhet än genomsnittet av konkurrenterna. Vilket 

går att läsa i organisationens Hållbarhetsredovisning från 2018.  

 

4.2 Från talangdimension till talangperspektiv 

Tävlingsinriktat perspektiv 

Bolander et al. (2017) har definierat olika perspektiv på TM där ett av perspektiven kallas 

det tävlingsinriktade TM-perspektivet. I perspektivet har en organisation en exkluderande 

syn på talang och innebär att det i samtliga arbetsgrupper alltid finns ett fåtal individer 

som är utmärkande och presterar mer än andra (Bolander et al. 2017). Varje anställd 

besitter en infödd kapacitet till att nå en viss nivå i organisationen och några utmärkande 

medarbetare ges möjligheten att avancera högre upp. Organisationer med ett 

tävlingsinriktat perspektiv fokuserar därför på att finna, och lägga alla sina resurser på de 

individer ansedda att kunna nå högre nivåer (Bolander et al. 2017). Utefter den insamlade 

empirin har det tydligt framgått av kontorscheferna att individer med potential att 

utvecklas och avancera till blivande chefsposter är prioriterade. 

___________________________________________________________________ 

Inte för att de andra inte ska bli sedda, men man måste lägga extra fokus på dem  

som man vill driva framåt och lägga jättefokus på dem. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

En identifiering av talang vilket kan ses som tävlingsinriktat eftersom deras framtida 

potentiella prestationer premieras framför andra. I ett tävlingsinriktat perspektiv kan 

organisationen komma att stå inför en viss upplevd orättvisa bland medarbetare då vissa 
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känner sig bortprioriterade. Det tävlingsinriktade perspektivet kan även anses vara ett 

tillvägagångssätt för att motivera medarbetare till att prestera bättre. Det är dock viktigt 

att besitta en god kännedom om sitt kontor i de fall detta perspektiv tillämpas.  

___________________________________________________________________ 

Jag har någon kollega som intuitivt tänker så fort det är någon form av tävlingsmoment, ånej 

bara jag inte kommer sist. Då kan du inte ha samma, vad ska man säga, angreppssätt för att 

motivera, stimulera och utveckla han som är rädd för att komma sist  

med den tävlingsinriktade. – Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Det finns alltid personer vilka inte motiveras av tävlingar och genom att bemöta samtliga 

medarbetare på det sätt kan prestationer mistas eftersom det blir för stort fokus på 

resultatet. Det är något en av kontorschefer har uppmärksammat på sitt kontor. Det gäller 

därför att finna ett arbetssätt vilket motiverar och framhäver samtliga talangfulla 

medarbetares prestationer och inte enbart ett fåtal. Det här är något vi menar att 

organisationen behöver ta i beaktning för att kunna hantera de medarbetare vilka anses 

besitta någon form av talang. Inte minst på grund av att många organisationer brister i 

arbetet med att hantera sin personals talanger effektivt (Al Ariss, Cascio & Paauwe 2014).  

 

Humanistiskt perspektiv 

Synsättet kring att begreppet talang hänvisas till samtliga anställda i en organisation kallar 

Bolander et al. (2017) för ett humanistiskt TM-perspektiv. I det humanistiska perspektivet 

har toppresterande anställda en typ av talang, medan de “andra” anställda besitter talang 

av en annan sort. HR-avdelningen och kontorscheferna har i den empiriska insamlingen 

uttryckt olika syn på huruvida talang är något samtliga individer har. HR-avdelningen 

menar att samtliga individer har någon typ av talang, och att fokus ska ligga på att 

utveckla individen till dess fulla potential, snarare än att fokusera på individens 

egenskaper. Medan kontorscheferna beskriver att talang är en förmåga endast vissa 

personer har.  

___________________________________________________________________ 

Det som är viktigt för oss är att utveckla individens fulla potential 

och det ska ju vara oberoende av vem det är. - HR-specialist 

___________________________________________________________________ 
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Synsättet HR-avdelningen har kring att alla individer får möjlighet att utveckla sin fulla 

potential är en vision som är svår att uppnå i praktiken och empiriinsamlingen visar att 

de personer vilka anses besitta önskade ledaregenskaper premieras vad gäller exempelvis 

utbildningar. Det innebär att personer vilka inte har de önskade egenskaperna får mindre 

möjlighet till avancemang inom organisationen. Vi menar därför att visionen kring att 

man ska utveckla alla individers fulla potential blir svår att uppfylla i de fall exempelvis 

utbildningar inte går i linje med organisationens behov.  

 

Elitistiskt perspektiv 

I Bolanders et al. (2017) elitistiska TM-perspektiv hamnar stort fokus på att rekrytera rätt 

medarbetare. Endast studenter med de högsta betygen övervägs i det elitistiska 

perspektivet på TM. Det sker även regelbundna utvärderingar av medarbetare för att 

jämföra och rangordna de allra bästa. Det visar att den här typen av TM fokuserar på en 

persons bästa möjliga prestation. En kontorschef förklarar att det på sitt kontor utförs en 

viss typ av kontroll av de olika medarbetarnas prestationer. Det görs genom att de 

anställda får logga sina affärsresultat.  

___________________________________________________________________ 

Man måste både leverera och sen berätta det. Inte på ett pompöst sätt men man  

måste ju visa upp att man faktiskt har gjort saker. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Kontorschefen menar att det inte förs några poäng kring loggningen, och att det inte 

handlar om att sätta likhetstecken mellan poäng och prestation. Det är snarare ett 

dokument vilket fylls i för att visa vad för affärer som utförts. Det innebär att även om 

det inte förs poäng medarbetare emellan sker ändå en viss typ av utvärdering eftersom det 

uppstår en transparens kring vad medarbetare presterat. Kontorschefen menar att det i 

många organisationer anses en aning tabubelagt att logga affärsresultat. Kontorschefen 

anser dock att de flesta medarbetare, och främst de yngre, tycker om att visa upp sina 

resultat. Trots att kontorschefen menar att de loggade affärsresultaten inte handlar om att 

rangordna prestationer menar vi att det bidrar till en viss kartläggning av vilka 

medarbetare som presterar mer än andra. Regelbundna utvärderingar upplever vi kan vara 

ett sätt för kontorschefer att säkerställa uppdraget i att identifiera nya potentiella chefer.  
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Entreprenöriellt perspektiv 

Organisationer med ett entreprenöriellt TM ser inte alla medarbetare som talanger 

(Bolander et al. 2017). Däremot anses alla medarbetare ha potential till att utveckla en 

talang, i de fall de hamnar i den “rätta miljön”. Talang handlar om inlärning och grundar 

sig i individens ambition att söka utmaningar och ta sig an nya ansvarsområden (Bolander 

et al. 2017). I intervju med en av HR-specialisterna kom det fram att organisationen söker 

medarbetare vilka besitter en entreprenöriell anda, en person som är nytänkande, nyfiken, 

modig och som har en vilja att våga göra saker och ting annorlunda. I det fall upplever vi 

att det handlar mer om att attrahera individer vilka besitter en viss potential vilken 

organisationen sedan kan forma till deras fördel. Den entreprenöriella andan kan även ses 

vara en förutsättning för att kunna passa in i organisationen baserat på deras 

decentraliserade organisationsstruktur.  

___________________________________________________________________ 

Eftersom det sitter så mycket kompetens inom dessa väggar, så vi kan lära upp en person, och 

det är viktigare att den personen har rätt inställning än rätt kompetens från början. - Kontorschef  

___________________________________________________________________ 

 

Hos några av de intervjuade kontorscheferna är en nyckelfaktor vid rekrytering att man 

fokuserar på att harmonisera nästa rekrytering med den nuvarande arbetsgruppen. Ett 

liknande synsätt till det entreprenöriella perspektivet anser vi vara ett av Winsborough & 

Chamorro-Premuzic’s (2016) synsätt vilket relaterar talang till personlighet på rätt ställe. 

Med det menas att en individ borde prestera på en högre nivå i de fall dess kompetens och 

förmågor matchas med uppgiften individen ska utföra. Organisationer borde därför vid 

arbetet med att rekrytera talanger, arbeta för att maximera passformen mellan individers 

egenskaper och den roll de ska arbeta i. Mycket fokus ligger då på att identifiera det 

kompetensbehov kontoret behöver, men samtidigt ska individen passa in rent 

personlighetsmässigt. En kontorschef nämner att det genom sin profession utvecklas en 

förmåga att tydligt se vilken personlighet som saknas och kan komma att komplettera en 

arbetsgrupp.  

 

4.3 Den tudelade definitionen 

HR-avdelningen har varit varsam med att definiera talang eftersom de menar att det finns 

en risk i att göra det då det kan betyda att man missar individer som även de bidrar till 

organisationens utveckling. Med det sagt menar de trots allt att det finns identifierade 
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talanger inom organisationen, det är då talanger vilka anses värdefulla för till exempel 

respektive chef eller på regional nivå. Individer vilka de väljer att benämna som young 

potentials eller young significant potentials.  

___________________________________________________________________ 

Precis som att vi inte segmenterar våra kunder i olika kundgrupper så har vi liksom ingen 

talanggrupp. För då tror vi att man missar en annan massa. Med det sagt är det väl  

klart att det finns identifierade talanger. - HR-specialist 

___________________________________________________________________ 

 

McDonnell (2011) redogör för att en typisk TM-strategi innehåller identifiering, 

utveckling, bedömning, utplacering och behållning av högpresterande och potentiella 

medarbetare. Vidare argumenterar McDonnell (2011) att vissa individer har potential att 

bidra till större värde för en organisation och att det leder till att de bör bli placerade på 

mer avgörande roller där de kan göra störst inverkan på övergripande organisationsmål. 

Det blir intressant att diskutera huruvida HR-avdelningens uttalade syn på talanger 

faktiskt stämmer med hur de arbetar i praktiken. Båda HR-specialisterna säger att alla 

medarbetare är talanger, samtidigt som de beskriver att det faktiskt finns vissa personer 

som är mer värdefulla än andra, så kallade young potentials. I uttalandet ovan menar HR-

specialisten att organisationens kunder liksom medarbetare inte blir segmenterade. Vi 

anser att uttalandet inte helt stämmer överens med verkligheten då organisationer måste 

ta hänsyn till faktorer som bidrar till ökad lönsamhet. Vi menar därför att det är givet att 

en organisation i någon form behöver segmentera kunder och medarbetare för att kunna 

avgöra vilka som bidrar till organisationens mål. Det gör att deras uttalande kan upplevas 

en aning motsägelsefullt.  

Att det finns en tudelad tolkning av talang mellan HR-avdelningen och kontorscheferna 

tror vi bland annat kan handla om att HR-avdelningen är en stödfunktion vilka inte 

besitter direkt ansvar för att uppnå ett visst resultat. Kontorschefernas arbete riktar sig 

däremot strikt mot resultat vilket gör att de kan bli tvungna att sortera bland medarbetare 

för att veta vilken person som presterar bäst i en viss situation. Förutom att HR-

avdelningen anses vara en stödfunktion så kan även organisationens decentraliserade 

arbetssätt påverka den tudelade definitionen. HR-avdelningen är involverade i beslutet 

gällande vilka som får lov att erbjudas en utbildning som lämpar sig till dem som anses 

ha chefsegenskaper. Kontorschefer presenterar först olika kandidater, det är dock HR-

avdelningen som i slutändan väljer ut personer vilka anses vara lämpliga för utbildningen.  
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En annan anledning till att kontorscheferna och HR-avdelningen kan ha så olika syn på 

talang kan vara att ansvaret kring varje kontor är delegerat ned till kontorschefen. 

Kontorscheferna kan därför ha en syn på talang som innebär att en talangfull individ är 

någon som kan bidra till just deras enhet. Medan HR-avdelningen istället har en generell 

bild av hela organisationen och därmed ser talanger hos fler medarbetare, även de 

medarbetare som arbetar på central nivå och som i sig inte direkt påverkar resultaten på 

de olika kontoren. Det kan exempelvis handla om att HR-avdelningen ser vikten av 

talangfulla IT-anställda, kundtjänstmedarbetare och andra stödfunktioner för att 

organisationen ska fungera. Kontorscheferna behöver på grund av decentraliseringen inte 

i samma utsträckning reflektera över stödfunktionerna och vilka talanger som arbetar där 

eftersom de främst fokuserar på att det egna lokala kontoret ska fungera optimalt. Det är 

kanske även därför HR-avdelningen har en mer generell syn på vad talang är, eftersom 

de har kontakt med alla regionens olika kontorschefer som alla har en egen definition av 

talang och behöver anpassa sig utefter vardera kontorschef. För att HR-avdelningen ska 

kunna utföra ett arbete som stöttar varje kontorschef individuellt behöver de anpassa sitt 

arbete till kontorschefens situation och önskemål. Ett exempel på situation är när en 

rekrytering är aktuell och kontorschefen önskar hitta en ny medarbetare med vissa 

förmågor eller egenskaper. I de fallen är det inte av störst vikt vad HR-avdelningen anser 

att en talang är, utan att hjälpa kontorschefen hitta den kandidat som stämmer överens 

med kontorschefens önskemål för att kontoret ska kunna fungera optimalt. 

 

4.4 Delslutsats 

Det vi kan dra slutsats om är att det finns olika definitioner av talang inom organisationen 

och vi anser att man inom organisationen med fördel kan acceptera att vissa egenskaper 

är mer värdefulla än andra. Det görs i viss mån idag med tanke på deras självförsörjande 

chefsrekryteringar, men vi menar att det kan utvecklas ännu mer.  

 

Vi kan ha förståelse för att HR-avdelningen vill ha en inkluderande syn och visa en positiv 

syn utåt genom att beskriva samtliga medarbetare som talanger. Vi är medvetna om att 

TM kan ses av inkluderande karaktär, vi menar dock att begreppet talang och aktiviteterna 

kring TM får mindre betydelse i de fall alla medarbetare ses på liknande sätt. Det för att 

vi menar är att TM handlar om specifika individers utveckling. Aktiviteterna kring att 

identifiera, attrahera, utveckla och behålla värdefulla medarbetare förlorar vid en 

inkluderande syn således sin mening i förhållande till TM-strategin. Aktiviteterna inom 
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TM, utan en enhetlig definition av talang, kopplas då bort från den övergripande strategin 

och HR-avdelningens arbete gentemot personalen blir inte längre fokuserad mot 

organisationens mål och vision. Vi anser att det kan komma att bli svårt att arbeta fram 

strategins fulla potential då TM används med ett synsätt där alla anses besitta någon form 

av talang.  

 

Vi upplever att HR-avdelningens syn på talang är en aning motsägelsefull då de initialt 

väljer att benämna alla medarbetare som talanger men sedan argumenterar för olika 

situationer där identifierade talanger ändå finns. Därför menar vi att HR-avdelningen ändå 

i viss mån arbetar i enlighet med en exkluderande syn på TM-strategier, eftersom de valt 

att identifiera specifika individer som young significant potentials och young potentials.  

 

Det vi uppmärksammat med hjälp av den tidigare presenterade teorin kring TM är att 

olika definitioner av talang på de olika enheterna inom organisationen kan komma att 

skapa utmaningar. Om det inte finns en enhetlig definition inom organisationer kommer 

arbetet med TM att variera över de olika enheterna eftersom beslutandemandatet ligger 

på varje enskild kontorschef. Något Lewis & Heckman (2006) menar leder till att TM 

inte kommer fungera optimalt i praktiken. Olika syn på talang kan leda till att enskilda 

kontor enbart premierar deras fördel inom TM och inte ser strategin på ett övergripande 

plan. En gemensam syn hade kunnat skapa positiva effekter på organisatoriska mål 

eftersom de olika lokala kontoren då skulle jobba med ett enhetligt synsätt. 

Implementering av en TM-strategi i en organisation utan definierade talanger kan då 

anses vara att lägga resurser på fel ställen eftersom ett tudelat synsätt på talang gör att 

strategin inte får förutsättningar att fungera optimalt inom hela organisationen. 

 

En förklaring till att den regionala HR-avdelningen väljer att beskriva att de förhåller sig 

till att alla individer har någon form av talang menar vi kan grundas i att de är en 

stödfunktion och inte besitter något direkt ansvar för specifika resultat. Det är något som 

däremot ingår i en kontorschefs ansvarsområden eftersom de har krav på sig att bidra med 

resultat från det enskilda kontoret. Det innebär att de i någon form behöver kategorisera 

sina anställda för att kunna avgöra vart de anställdas egenskaper kan maximera 

organisationens, och även det enskilda kontorets prestationer. Det leder vidare till en 

utmaning för HR-avdelningen då de inte endast kan se till olika kontors kompetensbehov. 

Deras ansvar hamnar istället på central nivå och en utmaning blir därmed att 
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kompetensförsörja andra typer av roller. Främst medarbetare vilka inte har möjlighet att 

utvecklas inom kontorsrörelsen, exempelvis kan det handla om att identifiera, attrahera, 

utveckla och behålla talanger inom IT eller kundtjänst. 

 

Vidare kommer vi att analysera underkategorierna inom TM vilka vi menar är identifiera, 

attrahera, utveckla och behålla medarbetare och föra ett resonemang kring de aktiviteter 

vi identifierat i vardera område. Det för att kunna identifiera utmaningar i organisationens 

nuvarande tillvägagångssätt.  
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5 Aktiviteter för Talent Management 

I nedanstående kapitel beskrivs aktiviteter för att identifiera, attrahera, behålla och 

utveckla värdefulla medarbetare. Under vardera rubrik förklaras de olika aktiviteterna, 

vilka vi sedan kopplar samman med vårt empiriska underlag för att föra en diskussion 

kring huruvida aktiviteterna görs inom organisationen. Vi kommer beskriva i vilken mån 

aktiviteterna utförs och huruvida det finns utmaningar inom områdena. 

 

Den ökade konkurrensen bland talanger har gjort det nödvändigt att organisationer 

omfattas av en medvetenhet kring utveckling och styrning av personal (Maślanka-

Wieczorek 2014). Det gör att intresset för att implementera Talent Management (TM) 

system och metoder har ökat för att proaktivt kunna arbeta med att identifiera, attrahera, 

behålla och utveckla medarbetare. 

 

5.1 Identifiera talanger 

En kontorschef beskriver att arbetet med att identifiera talanger handlar om två delar, dels 

handlar det om att se på interpersonal skills. De undersöker hur medarbetaren fungerar 

vad gäller sociala egenskaper, exempelvis hur väl en person kan kommunicera med 

kunder och kollegor och hur personen fungerar i grupp. Den andra delen handlar om hur 

individen utvecklas rent yrkesmässigt. Genom utvecklingssamtal, uppföljningsmöten, 

lönesamtal och det vardagliga arbetet skapar sig kontorschefen en uppfattning kring 

medarbetare. Det finns därmed ingen formaliserad rutin eller något scorecard kring hur 

en talang identifieras, det handlar snarare om en magkänsla.  

 

Talangidentifiering 

Talangidentifiering är ett område vilket handlar om att finna talanger bland redan 

anställda individer, snarare än genom extern rekrytering, och att framhäva de talangerna 

(Bolander et al. 2017). Whelan & Carcary (2011) menar att arbetet med 

talangidentifiering säkerställer en strategisk talanghantering. Arbetet möjliggör att 

individer med nödvändig kompetens är tillgängliga när det behövs i förhållande till 

organisatoriska mål. Fokus hamnar därför på att fylla de kunskapsbrister vilka anses vara 

kritiska för organisationens framgång istället för att fylla roller med specialistkompetens.  
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För att effektivt arbeta med talangidentifiering bör organisationer fastställa deras talanger 

genom att skapa en talangpool (Bolander et al. 2017). Talangpooler kan användas för att 

ranka medarbetare efter dess prestationer men det kan även användas för att identifiera 

specifika styrkor inom arbetskraften. Enligt Rothwell (2011) rankas all personal vilka 

anses ha potential att befordras till högre nivåer, oberoende av vilken avdelning de arbetar 

på. 

___________________________________________________________________ 

Vi mappar inte alla medarbetare så det är lätt att plocka fram kandidater, för då skulle  

man ju kunna puffa på dom att du nu har du de där chansen som du tagit  

upp i utvecklingssamtalen. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Under intervjuerna har det blivit tydligt att organisationen premierar intern rörlighet. En 

svaghet vi identifierat utifrån kontorschefernas uttalanden är att de i dagsläget inte 

använder sig av något underliggande system vilket skulle kunna underlätta identifiering 

av nyckelpersoner på de lokala kontoren. Vi menar att avsaknaden kan leda till att kontor 

vilka är i behov av ett tillskott med en specifik kompetens eller talang kan ha svårt att 

identifiera denna tillgång på de andra kontoren. Det finns ingen övergripande 

kartläggning över personalen som kan underlätta en kontorschefs tillsättning, vilket 

därmed försvårar arbetet med att placera rätt person på rätt plats. Det menar vi också kan 

skapa hinder för medarbetare vilka är villiga att röra på sig men som inte kan se tydliga 

karriärvägar inom organisationen. Trots att respektive kontorschef besitter information 

om en medarbetares planer och mål är det ingen annan som kan ta del av det. Det anser 

vi kan vara en nackdel i en organisation vilken försöker dra nytta av den interna 

rörligheten. Att organisationen premierar intern rörlighet är en framgångsfaktor i sig, men 

möjligtvis hade den kunnat effektiviseras i större skala genom att kartlägga personalens 

styrkor. Det hade gjort att organisationen hade kunnat identifiera personer till specifika 

nyckelpositioner och på det sätt maximera sina resultat.  

 

Det föreslagna systemet kräver dock en viss mängd lagrad information om medarbetare 

vilket idag enbart varje enskilt kontor och i vissa situationer HR-avdelningen har 

kännedom om. De kontorschefer vilka önskade systemet menade att man med hjälp av 

det enklare kunde se vilka medarbetare som eventuellt kan vara potentiella för en intern 

rekrytering. Det hade lett till att kontorschefer haft möjlighet att söka i systemet då en 

ledig vakans uppstår för att finna alternativa kandidater för den lediga arbetsrollen. Ett 
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sådant system skulle därmed kunna bidra till fördelar både för kontorschefer och 

medarbetare. Cheferna skulle på ett enkelt sätt kunna kartlägga de anställda för att få en 

tydligare bild av arbetskraften, medan medarbetarna får möjlighet att beskriva och 

möjligtvis få större gehör för sina framtida mål. Att upprätta ett sådant system hade även 

kunnat påverka ekonomin positivt då en differentierad hantering av individers utveckling 

har visat sig ge större avkastning i jämförelse med de organisationer vilka inte 

segmenterar sin personal (Uren 2011). Fokuserar organisationer på talangfulla individer 

kan det bidra till ekonomiska fördelar eftersom deras specifika egenskaper har utmärkts 

som viktiga för organisationens framgång.  

___________________________________________________________________ 

Det här planeringsarbetet som man skulle drömma om det vill säga att dom har mappat 

personalen, [...] den kartläggningen verkar inte finnas. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

En konsekvens med systemet kan dock vara den mängd data som krävs för att logga varje 

medarbetare då det kräver ständigt underhåll av organisationens resurser. Besluten kan 

även komma att baseras på en irrationell handling eftersom en individs kognitiva förmåga 

ofta inte är tillräcklig för att kunna hantera den mängd data som florerar i systemen 

(Vaiman, Scullion & Collings 2012). En annan svårighet med ett sådant system är att 

kontorscheferna anser att talang är ett driv och nyfikenhet kring att utvecklas och lära sig. 

En egenskap som kan variera beroende på rådande livssituation, inspirerande arbetsmiljö 

och hur den nuvarande kontorschefen uppfattar personen. Att bygga ett system på en 

kontorschefs uppfattning eller en individs önskemål kan vara missvisande eftersom det är 

många faktorer som påverkar. En individ kan vara nöjd med sin arbetssituation och känna 

sig utvecklad utan att inse vad som skulle kunna vara möjligt om en intern rekrytering 

gjordes. Det vill säga att man agerar irrationellt, man vet vad man har men inte vad man 

kommer få.  

 

5.2 Attrahera talanger 

Rekrytering 

I TM-kontext innebär rekrytering bland annat aktiviteter för att identifiera och anställa 

externa arbetssökande med rätt begåvning (Meyers, van Woerkom & Dries 2013). En 

tillfrågad kontorschef menade att strategier kring att attrahera rätt medarbetare i grunden 

handlar om att skapa ett gott rykte kring organisationen. Det handlar om faktorer likt en 
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god social arbetsmiljö på kontoret, bra chefer och stimulerande arbetsuppgifter för att 

attrahera nya medarbetare. Även om faktorerna i sig inte går att mäta, handlar det om att 

få personer att sprida budskapet likt ett arbetsgivarvarumärke. En organisations 

attraktionskraft går att undersöka på många olika sätt. På ett av kontoren gjordes en 

undersökning där medarbetare fick i uppgift att beskriva varför de menar att man ska 

arbeta på det specifika kontoret. De punkter kontoret fick fram har sedan använts vid 

interna annonseringar då ny personal efterfrågats. Kontorschefen menar att den 

information som framgick var av värde och gav större tillförlitlighet då det var 

medarbetares egna ord, och inte kontorschefens eller någon annan utomståendes. Att 

kontorschefen valde att utgå från medarbetares åsikter kring arbetsplatsen visar återigen 

på att organisationen arbetar proaktivt vad gäller att attrahera nya medarbetare.  

___________________________________________________________________ 

Där tycker jag vi skulle kunna göra mycket mer, vi skulle kunna vara mer aktiva ute bland 

studenter för att berätta vem vi är, vad vi gör och varför man ska jobba här. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Organisationen vi studerat beskriver att de inte använder sig av några 

marknadsföringskanaler för att attrahera kunder eller nya medarbetare, de ses exempelvis 

aldrig i TV eller hörs på radio. Aktiviteten för att arbeta med arbetsgivarvarumärket för 

att attrahera talanger behöver därför göras på ett annorlunda sätt, exempelvis använder 

organisationen sig av sociala medier samt marknadsför de sig lokalt på skolor och 

studentmässor. Dock ser vi att organisationen endast använder sig av ett fåtal sociala 

medier för att marknadsföra sig. En utmaning ligger därför i att behålla ett starkt 

arbetsgivarvarumärke för att attrahera externa kandidater, trots att de har mindre 

möjligheter än sina konkurrenter att synas utåt. En kontorschef menar att organisationen 

behöver vara ännu mer aktiv bland studenter för att beskriva och skapa ett intresse för 

organisationen. Även om det i dagsläget inte finns ett stort behov av externa rekryteringar 

menar kontorschefen att de borde arbeta mer proaktivt med sitt arbetsgivarvarumärke för 

att attrahera talangfulla studenter. Genom att förbättra sitt arbetsgivarvarumärke säkrar 

organisationen upp sitt värde, vilket gör att de vid behov av externa rekryteringar kan 

attrahera toppresterande individer.  

 

När en organisation står inför en extern rekrytering kan de använda sig av formella 

urvalsprocesser ämnade för att utvärdera kandidater utefter en organisations 

talangdefinition och bedömnings-policys (Bolander et al. 2017). Ifall organisationen 
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förhåller sig till några specifika urvalsprocesser har inte framgått under intervjuerna. Det 

vi kan uttala oss om är att det upplevs finnas en viss avsaknad av att kunna presentera en 

tydlig utvecklingsplan för potentiella medarbetare i det rekryterande samtalet. Något en 

av kontorscheferna upplevde som en negativ faktor var att konkurrenter inom samma 

bransch kunde visa en tydlig plan för individens utvecklingskurva för det första året redan 

vid anställningsintervjun. Personen menar att det har visat sig vara en avgörande faktor 

vid rekryteringar där kandidaten istället valt en anställning hos de konkurrenter vilka 

kunnat erbjuda en tydlig utvecklingsplan. Det ser vi som en utmaning vilken gör sig extra 

tydlig vid externa rekryteringar. Men med anledning av de få externa rekryteringarna som 

sker ses inte det som den största utmaningen organisationen står inför. Det blir däremot 

tydligt att det kan bli en utmaning i de fall externa rekryteringar måste ske, vilket vissa 

situationer kräver som till exempel när man inte hittar en kandidat internt.  

 

Eftersom organisationen sällan rekryterar externt finns mindre erfarenhet och möjligheter 

att tydligt kunna presentera ett underlag vilket är likvärdigt med konkurrenternas. Vi 

menar även att avsaknaden av en tydligt definierad utvecklingskurva eventuellt grundar 

sig i att organisationen har svårigheter i att identifiera viktiga nyckelpositioner och 

placera betydande personal på de specifika posterna. Det gör att de i det rekryterande 

samtalet inte kan påvisa framtida karriärvägar eftersom de inte har åskådliggjorts inom 

organisationen. Däremot borde en utvecklingskurva vara enklare att identifiera och 

sammanställa i en organisation vilka främjar intern rörlighet. De borde besitta stor 

erfarenhet över vilka karriärvägar som är möjliga att ta för medarbetare eftersom 

personalen inom organisationen ständigt rör på sig. I de fall organisationen behöver 

rekrytera externt hade det varit fördelaktigt att sammanställa en tydlig utvecklingsplan 

vilken även hade gått i linje med organisationens behov framåt, det för att säkerställa att 

rätt person kommer in i organisationen.  

 

De utvecklingsmöjligheter organisationen kan erbjuda kandidater är individuellt och 

bestäms först när individen är anställd. I organisationens Hållbarhetsredovisning från 

2018 beskrivs att det sätts en handlingsplan för mål och aktiviteter, både på kort och lång 

sikt. Handlingsplanen är för organisationen ett hjälpmedel för att säkerställa både 

medarbetares och organisationens utveckling. Med en koppling till TM kan det ses som 

en aktivitet vilken förespråkar utvecklingen av talanger inom organisationen. Det 
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förbättringsområde vilken gör sig aktuell vid externa rekryteringar är dock avsaknaden 

av tydliga utvecklingsplaner, vilket bland annat ter sig som en negativ faktor.  

___________________________________________________________________ 

Det kan vara vår baksida, att vi är så pass decentraliserade, däribland tror jag att vi hade behövt 

bli lite centraliserade från HR som sätter ned hela foten, ge ett underlag, att det här är ett stöd,  

använd det om du vill, eller inte. - Kontorschef  

___________________________________________________________________ 

 

Kontorschefen beskriver att bristen på ett färdigt koncept kring individers 

utvecklingskurva grundar sig i deras decentralisering. Utmaningen med att externt 

attrahera talangfulla medarbetare hade kunnat minska i de fall processen varit mer 

centraliserad. Kontorschefen menar därmed att det hade underlättat att få ett underlag från 

HR-avdelningen för att tidigt i rekryteringsprocessen kunna introducera en tydlig 

karriärväg för de sökande. Det hade i sin tur kunnat leda till ökad attraktionskraft och 

möjliggjort för organisationen att kunna attrahera fler talangfulla kandidater externt.  

 

Internt utbildningsprogram 

Organisationen har ett internt utbildningsprogram vilket de använder för att attrahera nya 

medarbetare. Programmet riktar sig till studenter med viljan att bli framtida ledare. Efter 

avslutade studier har de sedan möjlighet att få en fast anställning inom organisationen. 

___________________________________________________________________ 

Sen har vi ju vårt studentprogram som också är ett sätt att jobba med kompetensförsörjning,  

att i ett tidigt skede säkra och utveckla ledarpotential. Vi vill att människor kliver 

in i ledarroller tidigare än snittet. - HR-specialist 

___________________________________________________________________ 

 

Eftersom personer som vill bli ledare premieras i form av både utbildningar och program 

anser vi att det läggs mer resurser på personer med önskan om att bli chef, än på personer 

vilka kan besitta talang för arbetet, men som har en annan målbild med sin karriärväg. 

Det kan inte endast anses vara blivande chefer som bidrar till en organisations resultat. 

Vi anser därför att organisationen kan komma att behöva finna ett sätt att tillgodose de 

individernas behov för att identifiera, attrahera, behålla och utveckla talanger vilka 

antingen inte vill bli chefer, eller som arbetar i bakomliggande stödfunktioner.  
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En annan problematik som uppstår i samband med urvalet till det interna 

utbildningsprogrammet är att HR-avdelningen har ansvar att välja ut kandidaterna. 

Eftersom vi tidigare beskrivit att det finns delade meningar kring vad en talang är, och att 

HR-avdelningen utgår från sin definition vid urvalet, skapas det en viss problematik. 

Urvalet baserar sig inte på vad kontorschefer söker hos en blivande chefskandidat vilket 

vi ändå kan anse vara av prioritet eftersom de, med anledning av sin arbetsroll och 

position, vet vad som behövs i praktiken. En kontorschef har även uttryckt en skepsis till 

utbildningsprogrammet med anledning av den unga ålder kandidaterna är i när de börjar.  

___________________________________________________________________ 

Det händer väldigt mycket med hur du fungerar och vad du gillar och inte gillar och vad du vill 

jobba med [...] från det att du söker in till det att du är färdig med din skolutbildning.  

Så jag är inte helt säker på att vi riktigt alltid prickar rätt. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Kontorschefen menar att individerna är så pass unga att de hinner utvecklas och ändra sitt 

synsätt så pass mycket under tiden de studerar och att de efter sin utbildning inte är samma 

person som när de började. Det gör att man inte alltid prickar rätt i urvalet av kandidater. 

Resonemanget kontorschefen förde kan givetvis vara en anledning till varför kandidater 

efter sin utbildning inte är självklara potentiella chefer. Dock vill vi poängtera att det även 

kan vara den tudelade definitionen av talang som gör att urvalet blir problematiskt.    

 

Bibehållande hantering 

En aktivitet gällande TM beskriver Bolander et al. (2017) bibehållande hantering. 

Aktiviteten är menad att förhindra en allt för hög personalomsättning och fokuserar på 

arbetet med arbetsgivarvarumärket för att skapa värde för och attrahera rådande talanger. 

Det kan även handla om att ta specifika åtgärder för att öka lojaliteten bland begåvade 

medarbetare. Organisationen presenterade i deras senaste årsredovisning att deras 

personalomsättning är väldigt låg inom den svenska marknaden. Den låga 

personalomsättningen kan vi härleda till arbetet organisationen utvecklat redan från 

rekryteringens början. De arbetar ur ett helhetsperspektiv redan vid 

rekryteringsprocessens start genom att anställa individer med ambitionen om en livslång 

anställning. Individen bör ha potential till att vara anställningsbar på fler platser inom 

organisationen, vilket möjliggör intern rörlighet, flera olika karriärvägar för medarbetaren 

och ständigt nya utvecklingsmöjligheter.  
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___________________________________________________________________ 

Det finns lite grann regler kring det. Vi får skriva en annons, vi får sätta ut den. Vi får inte ringa 

och rekrytera [...] Utan det är ju ryktet kring, är det här ett bra kontor att jobba på, trivs man 

dom som är här trivs dom här och får stimulerande arbetsuppgifter. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Det som kan försvåra och sakta ned den interna rörligheten är den begränsning som 

kontorscheferna i dagsläget besitter när de lägger ut en vakans. Under en intervju med en 

av kontorscheferna benämns det snabbt och utan vidare fråga om ett förtydligande. Det 

verkar dock finnas en policy inom organisationen som inte tillåter att kontorschefer ska 

kunna rekrytera specifika medarbetare likt en headhunting.  

___________________________________________________________________ 

Utan jag får lägga ut min annons och sen får jag hoppas att den personen själv uppfattar under 

dom 14 dagar som annonsen är ute att fan, här är nog någonting för mig. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Det är istället upp till vardera intern medarbetare att vara uppmärksam på vilka tjänster 

som finns tillgängliga att söka, vilket vi förstår genom HR-avdelningens uttalande om att 

medarbetare förväntas ta initiativ till sin egen utveckling. Policyn kan i de fall även förstås 

ur en annan aspekt vilken handlar om att det kan skapas en känsla av orättvisa och 

möjligtvis även en osämja bland kontor och medarbetare. Genom policyn skapas en 

trygghet eftersom kontorschefer från ett kontor med exempelvis bättre marknad eller 

större möjlighet till utveckling inte får lov att headhunta personal från kontor med mindre 

möjligheter.  

 

Det som dock blir en nackdel för den interna rörligheten är att medarbetare tenderar att 

bli bekväma i sina roller, något en annan kontorschef även nämnde under sin intervju. I 

rollen som kontorschef behöver man ibland hjälpa medarbetare vidare eftersom 

medarbetarna vet vad man har, men inte vad man kan få. Det kan uppmärksammas genom 

den individuella utvecklingsplanen som vardera kontorschef och medarbetare går igenom 

varje år. Genom att känna sina medarbetare kan kontorschefer föreslå olika förändringar 

man tror kan komma att vara av intresse. Det förutsätter dock att kontorschefer istället är 

uppmärksamma på vilka vakanser som finns lediga och att de har en god kännedom om 

sina medarbetare, vilket i vissa fall kan prioriteras nedåt om kontorschefer har andra 

prioriterade arbetsuppgifter.  
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Med anledning av den policyn som verkar finnas inom organisationen, att man som 

kontorschef inte får lov att rekrytera specifika medarbetare till sitt kontor, så utvecklas 

även ett ansvar hos den enskilde kontorschefen. För att medarbetare ska anse att lediga 

vakanser på andra lokala kontor är intressanta behöver kontoren försöka uppnå ett bra 

internt arbetsgivarvarumärke. Det kan göras genom att belysa ett bra ledarskap, den 

sociala arbetsmiljön eller stimulerande arbetsuppgifter.  

 

5.3 Utveckla och behålla talanger 

Talangutveckling 

Talangutveckling är en aktivitet vilken bidrar till att skapa motivation för att medarbetare 

ska stanna kvar inom verksamheter, och görs genom att skapa lärande atmosfärer och 

kulturer vilka möjliggör kompetensutveckling (Latukha 2018). Talangutveckling kan 

även förklaras genom att planera och verkställa utvecklingsstrategier för samtliga 

anställda vilka säkerställer organisationers kort- och långsiktiga behov av talanger 

(Rezaei & Beyerlein 2018). I de fall omfattas talangutveckling av karriärutveckling och 

organisationsutveckling samt individuellt lärande och utbildning vilket bör gynna både 

en organisation och dess medarbetare. Talang är även något som sägs kunna utvecklas 

under en individs livstid och organisationer anses därför vara ansvarig för att skapa 

möjligheter till medarbetares utveckling (Bolander et al. 2017). Utveckling kan därmed 

ske genom att erbjuda individer möjligheter till lärande.  

___________________________________________________________________ 

Och det är väl också det som har fött att lära i vardagen liksom,  

att det ska genomsyra vår vardag. - HR-specialist 

___________________________________________________________________ 

 

Talangutveckling är något vi författare menar att organisationen lägger mycket fokus på. 

Dels för att de strävar efter att medarbetare ska utvecklas och lära i det vardagliga arbetet 

och dels baserat på deras starka organisationskultur som lägger grund för organisationens 

arbete med långsiktiga relationer. Lärandet i vardagen är något som genomsyrar hela 

organisationens arbetssätt och kan därför ses likt Latukha’s (2018) resonemang att 

talangutveckling skapas genom lärande miljöer. Lärandet i vardagen anses vara av stor 

vikt för organisationen då båda HR-specialister samt ett flertal kontorschefer nämnde det 

under intervjuerna. 
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Bolander et al. (2017) menar att det är individens intressen och önskningar som är 

väsentliga, snarare än endast en individs förmåga. Det är därför vanligt att organisationer 

fokuserar mer på vad individen vill utveckla och arbeta med, snarare än vad individen 

tidigare presterat (Bolander et al. 2017). En av kontorscheferna vi intervjuade beskrev sitt 

arbetssätt med kompetensförsörjning på liknande sätt. Kontorschefens strategi med att 

behålla sin personal handlar om att undersöka vilka intressen medarbetare har. Efter att 

intressen har tydliggjorts tillåts medarbetare att specialisera sig på de områdena i de fall 

det är möjligt. Det gör att kontorschefen får en tydlig bild av medarbetare, både deras 

intressen och huruvida de är talangfulla inom specifika områden.  

___________________________________________________________________ 

Genom att specialisera arbetsuppgifterna ännu mer, brinner någon för placeringar så försöker 

jag specialisera så att man får jobba mer och mer med placeringar. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Organisationen menar att det är viktigt att låta varje individ utvecklas under hela sitt 

arbetsliv och att utveckling ofta sker genom lärandet i vardagen, även om det i vissa fall 

sker utbildningsinsatser. Vid utbildningar är det ofta medarbetare själva som får önska 

eller föreslå att gå en utbildning. Medarbetare måste då motivera utbildningarna för att 

kontorschefen ska kunna se att utbildningarna går i linje med kontorets mål. Varje år 

genomförs dessutom planerings- och utvecklingssamtal för varje individuell medarbetare. 

Resultaten av samtalet leder fram till en handlingsplan i vilken varje individs mål och 

aktiviteter sammanställs. Empirin visar därför att organisationen strävar efter att utveckla 

sin personal och ser till dess önskningar och intressen. Däremot är det ofta upp till de 

anställda att ta eget ansvar gällande sin personliga utveckling, eftersom de själva får leta 

fram och motivera en utbildning. 

 

Talangutveckling synliggörs beroende på sin kontext, vilket innebär att en individ vilken 

underpresterar i en del av organisationen, kan erkännas som en talang i en annan roll 

(Bolander et al. 2017). I denna typ av TM fokuserar organisationer inte på extern 

rekrytering eftersom det skulle kunna skicka budskapet av att den befintliga personalen 

inte anses vara tillräcklig kompetensmässigt. Whelan & Carcary (2011, 679) beskriver att 

det är fördelaktigt “att ha rätt talang på rätt ställe vid rätt tidpunkt med nödvändig 

kompetens och motivation på alla nivåer och platser hos företaget”. Kandidater kan 

förflyttas för att minimera den specifika kunskapsbristen och därmed främja 

kunskapsdelning. Intern rörlighet ses då likt en faktor vilken kan möjliggöra 
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kunskapsdelning och en uppmuntran till samarbete enheter emellan (Whelan & Carcary 

2011). Organisationen vi undersökt skriver i sin Hållbarhetsredovisning från 2018 att de 

alltid premierar intern rekrytering i den mån det är möjligt. Det är sällan organisationen 

behöver gå externt för att fylla en vakans. Det ligger i organisationskulturen att utveckla 

den personal som redan finns inom organisationen. Genom att värna om redan anställd 

personal anses kultur och kompetens behållas inom organisationen, vilket de anser är en 

fördel.  

___________________________________________________________________ 

Det finns ju en baksida på det här också. Att man kan behöva lite nya ögon in i organisationen  

och det är ju själva baksidan, att vi inte har högre personalomsättning. - HR-specialist  

___________________________________________________________________ 

 

Däremot finns baksidor med strategin att nästintill alltid rekrytera internt. HR-

avdelningen menar att baksidan med intern rekrytering är att de inte får in nya perspektiv 

vilka sedan tidigare inte är influerade av organisationskulturen. Nya perspektiv hade 

kunnat påverka deras sätt att arbeta till det positiva i den mening att nya perspektiv och 

arbetslivserfarenheter införlivar nya idéer och arbetssätt. 

 

Talangutveckling kan antingen ske programbaserat genom formella inlärningsmetoder 

eller erfarenhetsbaserat genom arbetsaktiviteter likt utmanande uppdrag eller rotation på 

arbetsplatsen (Bolander et al. 2017). Bredvid lärandet i vardagen premieras aktiviteter likt 

rotation och utmanande uppdrag i organisationen för att uppnå en hög grad av kompetens.  

___________________________________________________________________ 

Du måste jobba praktiskt med saker och ting och du lär ju dig absolut mest  

av att ha ett problem som du måste lösa. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

En kontorschef menar att man medvetet fördelar ut problematiska arbetsuppgifter till 

medarbetare att lösa för att de ska kunna utveckla sin förmåga att ta egna beslut. Det 

menar kontorschefen ökar deras initiativförmåga och gör dem bekväma i det 

ansvarstagande som genomsyrar deras organisation i och med den decentraliserade 

strukturen. Rotation inom organisationen är också mycket vanligt och något 

organisationen främjar. Många gånger flyttar medarbetare efter en tid till ett nytt kontor 

antingen för att utveckla sin egen kompetens eller för att fylla organisationens behov av 
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en viss kompetens på ett visst kontor. Flera kontorschefer menar att rotation leder till 

högre grad av utveckling eftersom nya kontor också ger nya utmanande uppgifter.  

___________________________________________________________________ 

Jag vill ju och jag tror det är nyttigt att du rör på dig och inte blir sittande och har  

suttit i 20 år på samma stol och samma ställe. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

En kontorschef menar uttryckligen att rotation bör ske med tre till fem års mellanrum. 

Personen menar att det finns en viss risk i att stanna längre på ett kontor eftersom det ofta 

leder till att du blir bekväm i den specifika rollen och därmed inte letar efter nya 

utvecklingsmöjligheter. Något som inte anses positivt för individens engagemang och 

motivation till arbetet och inte heller för det enskilda kontorets utveckling. Interna 

förflyttningar är en intern faktor vilken även visat sig bidra till att kundgrupper växer. Då 

en medarbetare blir tilldelad en ny kundgrupp på ett nytt kontor sker ofta kommunikation 

med respektive kund för att uppdatera om det nya upplägget. Kontorschefen menar vidare 

att den nya kontakten i många fall leder till att fler affärer inleds vilka bidrar till ökad 

lönsamhet för det enskilda kontoret.  

 

Ur ett humanistiskt perspektiv bör samtliga medarbetare få ta del av 

utvecklingsmöjligheter och inte endast ett fåtal utvalda (Bolander et al. 2017). Inom en 

viss mån ses en koppling mellan teorin och respondenternas uttalanden. Medarbetare 

inom vissa arbetsroller anses få samma möjligheter till utbildning och utveckling, i alla 

fall då det krävs på det lokala kontoret. Däremot identifierade vi skillnader vad gäller 

olika arbetsroller då en del roller ges större möjlighet till fler och mer gedigna 

utbildningar, till exempel de medarbetare med ledarskapspotential. Medan andra 

arbetsroller endast går utbildningar vilka krävs för att enligt lag få utföra arbetet. 

Organisationens fokus på chefsutveckling kommer vidare att analyseras under 

successionplanering. 

___________________________________________________________________ 

Det är individer som gärna vill ha bra betalt, helst inte för mycket ansvar, helst inte för mycket 

arbetade timmar, inte flytta för mycket, självförverkliga sig utanför jobbet. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

En utmaning vilken vi identifierat efter insamlad empiri är att talangutveckling är något 

som bör utformas efter varje individ. Flera kontorschefer beskriver att en utmaning 
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kommer att ligga i att möta nya generationens krav på snabbare möjlighet till 

avancemang, tydligare karriärvägar och fler möjligheter till utveckling.  

___________________________________________________________________ 

Alltså alla unga nu är lite mer på än dom som är äldre, men så har det alltid varit.  

Det är bara det att det är olika åldrar. - Kontorschef  

___________________________________________________________________ 

 

Det råder dock delade meningar kring huruvida det handlar om olika generationers 

attityder och värderingar, eller om det grundar sig i ålder. Några av respondenterna 

beskriver att yngre medarbetare har högre krav på utveckling och ett större behov av att 

avancera än äldre medarbetare, oavsett vilken generation de tillhör. En kontorschef 

beskriver att utmaningen kommer handla om att ha tillräckligt intressanta interna 

utbildningar för att lyckas med sin kompetensutveckling i framtiden. Kontorschefen 

menar att utmaningen ligger i att ha relevant material för att skapa motivation till 

personlig utveckling. Dagens utbildningar fokuseras ofta mot det nya regelverk 

organisationen måste förhålla sig till vilket i sig inte anses tillräckligt motiverande för att 

medarbetare ska vilja utvecklas på ett högre plan.  

___________________________________________________________________ 

En 20 åring kräver ju att få utvecklas. En 50 åring kanske tänker men varför  

ska jag utvecklas? Jag kan ju redan det här. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Den nya generationen kommer att ställa högre krav på att utbildningar bidrar till mer än 

endast att möta de lagkrav som ställs på exempelvis de olika licenserna arbetet kräver. De 

kontorschefer som beskriver att det handlar om ålder snarare än generationer menar att 

utmaningen ligger i att kunna motivera samtliga medarbetare till utveckling. 

Problematiken landar då främst i att utveckla de äldre medarbetarna, vilka har en tendens 

att bli bekväma i arbetsrollen, medans de yngre oftast vill utveckla sig och avancera i 

högre utsträckning.  

 

Karriärledning 

Karriärledning är en aktivitet ämnad åt att säkerställa att organisationer på ett optimalt 

sätt använder sina talanger (Bolander et al. 2017). Det handlar om att underlätta arbetet 

och se till att personalen är på rätt plats i organisationen. Denna aktivitet innebär att 

organisationer kan rita upp möjliga karriärvägar och med jämna mellanrum överblicka 
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organisationen för att se potentiella arbetsmöjligheter för de anställda (Bolander et al. 

2017).  

 

Genom tolkning av empirin såg vi att organisationen i viss mån arbetar i linje med den 

uttalade definitionen av karriärledning, vi menar dock att det finns utvecklingsbehov. I 

dagsläget menar organisationen att de arbetar mycket med att placera rätt person på rätt 

plats. Det möjliggörs många gånger genom organisationens grundtanke kring intern 

rörlighet. Personal kan komma att förflyttas mellan olika avdelningar, dels på grund av 

egna önskemål men även när det handlar om organisationens behov. Det ses sällan som 

något negativt när en medarbetare kommunicerar att de vill byta kontor. Flera av 

kontorscheferna beskrev nämligen att en målbild med att behålla värdefull personal är att 

ha kvar personalen tills de inte längre upplever att de kan utvecklas på det specifika 

kontoret. När det sker är det fördelaktigt för båda parter att medarbetare går vidare till ett 

annat kontor eller byter arbetsroll för att engagemang och motivation ska kvarstå för 

organisationen. Förhållningssättet menar vi tyder på att organisationen har en sund 

relation till sina medarbetare. Arbetsgivaren är inte i för hög grad resultatinriktad utan vill 

att medarbetare ska känna att de utgör ett syfte med arbetet, i annat fall borde de gå vidare 

och utvecklas i en annan roll. Att hålla kvar personal kommer varken att gynna 

organisationen eller medarbetaren i längden då det kan skapa en missnöjdhet över arbetet.  

 

För att hantera möjliga karriärvägar använder sig organisationen av kontinuerliga 

medarbetarsamtal där kontorschefen och medarbetaren tillsammans sammanställer 

möjliga karriärsteg i en så kallad handlingsplan. Det kan ses likt en aktivitet ämnad för 

att kartlägga karriärvägar vilket Bolander et al. (2017) menar är en del i karriärledningen. 

Under samtalen diskuteras både de behov kontorschefen ser för det specifika kontoret 

men även utifrån medarbetarens önskemål.  

___________________________________________________________________ 

I den individuella handlingsplanen framgår mina mål under 2019,  

och även långsiktiga mål. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

Handlingsplanen blir sedan ett underlag för att kunna bemöta både organisationens och 

medarbetares mål. Det kan handla om utvecklingsmöjligheter på det specifika kontoret 

eller om personen i fråga önskar att utvecklas i en annan riktning och därmed kan 

kontorschefer finnas till för att möjliggöra de önskemålen. Bolander et al. (2017) menar 
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att karriärledning många gånger enbart utvecklar en klar definierad karriärväg för en viss 

grupp anställda, exempelvis för ledare, specialister eller projektledare. Det är något vi får 

en uppfattning av sker inom den studerade organisationen. Flera kontorschefer uttalar sig 

om att det finns brister gällande tydliga karriärvägar för medarbetare inom 

organisationen. En av dem hävdar att karriärledningen fungerar bättre på chefsnivå, men 

att det i dagsläget saknas en tydlig kartläggning på medarbetarnivå. För medarbetare vilka 

är utmärkande och har potential att ta sig an en chefsroll i framtiden finns det ett flertal 

utbildningar vilka förbereder dem för ett kommande chefskap. Utbildningsutbudet för 

medarbetare på lägre nivåer anses dock vara mer begränsat. Det menar vi på sikt kan leda 

till att medarbetare mister förtroendet för organisationen och därmed väljer att gå över till 

en konkurrent vilken kan definiera tydligare karriärvägar. Det menar Collings & Mellahi 

(2009) är ett vanligt förekommande misslyckande i organisationers hantering av TM. En 

organisation vilken främst utvecklar ledarpotential har en tendens att skapa en ojämn 

fördelning mellan utbud och efterfrågan. Fokuset på chefer leder många gånger till att 

organisationer förlorar betydande personal och står istället med ett överutbud av ledare 

men en avsaknad av talanger till övriga nyckelpositioner inom verksamheten.   

___________________________________________________________________ 

Sen är det klart ju längre du varit med och ju fler utbildningar  

du gått så smalnar det av sedan. - Kontorschef  

___________________________________________________________________ 

 

Ytterligare en kontorschef säger att efter fem år i organisationen finns det inte många fler 

utbildningar att gå. Det faktum är något som förvånar oss författare då organisationen 

trots det lyckas behålla personal under en längre tid, i många fall ett helt arbetsliv. Det 

menar vi kan bero på att de premierar den interna rörligheten och att medarbetare på det 

sätt kan erhålla nya utvecklingsmöjligheter genom att byta kontor. Trots att det inte 

handlar om nya utbildningsinsatser kommer ett nytt kontor att bidra med ny kundkrets 

och annan marknad vilket möjliggör nya arbetssätt. Organisationens attraktionskraft 

handlar därför mer om att erbjuda arbetslivserfarenhet genom att med jämna mellanrum 

byta arbetsplats och därmed få nya utmaningar att lösa. Erfarenheten ger på det vis ett 

djup istället för bredd vilket kan ersätta avsaknaden av fortsatta utvecklingsmöjligheter. 

  

En av kontorscheferna antyder att karriärvägar är något som förmodligen kommer att bli 

tydligare i framtiden men att de i dagsläget inte är tillräckligt tydligt definierade inom 

organisationen. En anledning till att organisationen i dagsläget inte arbetar med att 
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kartlägga tillräckligt tydliga karriärvägar för de anställda anser vi också kan ha att göra 

med att de förlitar sig på den starka organisationskulturen, vilken hittills har lett till att 

medarbetare i regel stannar en hel livstid inom organisationen. Som vi nämnt tidigare 

menar de på att det är den enskilda individens ansvar att vilja utvecklas och göra framsteg. 

Med det sagt tror vi att organisationen, med sin starka organisationskultur, hittills har 

kunnat förhålla sig till ett mer reaktivt arbetssätt vad gäller utvecklingsmöjligheter 

eftersom de besitter en trygghet i att medarbetare stannar inom organisationen under en 

längre tid. Vad kontorschefen menar med att tydligt definierade karriärvägar kommer 

behövas i framtiden framgick inte vidare under intervjun. Vi upplever dock att det kan 

kopplas till ytterligare en kontorschefs uttalande vilken menar att en utmaning i framtiden 

kommer vara att en annan generation äntrar arbetsmarknaden och att de besitter 

värderingar i att karriärstegen ska vara korta och snabba. De besitter ingen förmåga att 

vänta in sin tur utan vill att utveckling ska ske i en allt snabbare takt. Det kommer i sin 

tur ställa högre krav på arbetsgivare att kunna presentera tydliga karriärvägar för att 

säkerställa att de fortsatt kommer vilja engagera sig i organisationens framtid. Det betyder 

att organisationen kan behöva komma att byta fokus från ett reaktivt till ett proaktivt 

förhållningssätt vad gäller attraktiva karriärvägar för de anställda. 

 

Successionplanering 

Successionplanering är en sorts karriärledning men handlar mer specifikt om att 

organisationer förbereder sig för att efterträdare ska kunna ta över ledande roller för att 

kunna föra vidare betydande kunskap (Whelan & Carcary 2011). Successionsplaneringen 

syftar således till att fortsätta utveckla potentiella nyckelpersoner, identifiera deras 

kunskapsbrister och genomföra initiativ vilka möjliggör att deras förbättrade kompetenser 

bibehålls inom organisationen.  

___________________________________________________________________ 

Det största kravet [organisationen] har på mig som chef är att 

jag ska identifiera nya chefer. - Kontorschef  

___________________________________________________________________ 

 

Vi författare menar att organisationens främsta arbete inom TM är just 

successionsplaneringen. Många av kontorscheferna beskriver att deras viktigaste uppdrag 

är att identifiera framtida ledare. För att hantera talanger vilka har potential att ersätta en 

chefsroll i framtiden menar en av kontorscheferna att de undersöker det dagliga arbetet 

och försöker urskilja de individer vilka presterar i högre skala samt vilka som har en god 
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integration till övrig personal. Ett vidare redskap blir sedan att skapa en handlingsplan 

innehållande de utvecklingsområden som anses vara betydande och avgörande för att 

medarbetaren ska kunna växa i sin roll. Vi menar därför att organisationen till stor del 

arbetar i enlighet med Whelan & Carcary’s (2011) uttalande om successionplanering. På 

det sätt säkerställer organisationen att avgörande talanger bibehålls inom organisationen 

och skapar konkurrenskraft. Organisationens arbete med successionplanering ser vi 

därmed som proaktivt i jämförelse med karriärledning, vilken vi anser är av mer reaktiv 

karaktär.  

___________________________________________________________________ 

När vi har konferens två gånger om året så brukar man gå igenom och visa vem som blivit nya  

chefer [...] vilket ställe som levererat denna personen så dom får lite cred för att dom  

har gjort något bra. - Kontorschef 

___________________________________________________________________ 

 

En kontorschef menar att deras mål med att utveckla medarbetare är att finna blivande 

kontorschefer och att då i framtiden kunna avveckla sig själva. Arbetet med att identifiera 

och utveckla potentiella ledare är även något som uppmärksammas på central nivå inom 

organisationen. Årligen sker en konferens där chefer får bekräftelse för att ha identifierat 

framtida ledare. Vi anser att den uppmärksamhet det specifika kontoret och kontorschefen 

får kan leda till att dem erhåller ett starkare internt arbetsgivarvarumärke. De kontor vilka 

identifierar chefer kan anses vara attraktiva för de medarbetare vilka i framtiden har som 

mål att bli kontorschef.  

___________________________________________________________________ 

Min målbild är att avveckla mig själv. - Kontorschef 

 

Vi vill se det som en pyramid, att det hela tiden föds uppåt nya talanger [...] som  

kan ta nästa steg, ett chefsjobb och så vidare. - Kontorschef  

___________________________________________________________________ 

 

Med anledning av att det arbete som finns med att finna en ny efterträdare är av så pass 

stor vikt anser vi att det kan leda till fördelar för både kontorschefen och de anställda på 

kontoren. Eftersom rekrytering av kontorschefer i stort sett alltid sker internt kan en högre 

grad av motivation uppstå hos en anställd vilken önskar bli chef. Det kan i sin tur gynna 

de lokala kontoren då samtliga anställda är medvetna om att nästa medarbetare som ges 

möjlighet till att bli kontorschef troligtvis kommer bli någon av de anställda på det 
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kontoret. Det finns därför en möjlighet för de anställda att synliggöra sina förmågor och 

skapa resultat. En annan fördel med arbetet är att även om talangfulla medarbetare som 

anses kunna bli chefer trots allt inte blir kontorschefer blir de utbildade i en högre grad. 

Det gör att organisationen faktiskt får en större talangpool av ambitiösa och utbildade 

individer. Lewis & Heckman (2006) menar att en talangpool med flera högpresterande 

individer kan vara fördelaktigt då de individerna kan komma att ta över det ledande 

arbetet i framtiden. Det finns dock inte endast fördelar med det här arbetet. Vi anser att 

en utmaning blir att identifiera och ta tillvara på talangfulla individer vilka inte önskar bli 

chefer. De individerna kan uppleva orättvisa eftersom personer vilka anses ha drivkraften 

till att bli chefer premieras i form av utbildningar.  

 

En annan aktivitet vilken vi menar kan sammankopplas med successionplanering är 

talangpositionering, vilket innebär att organisationer arbetar med och fokuserar på 

nyckelpositioner inom verksamheten (Eyring 2014). Det hävdas att vissa positioner är 

viktigare än andra och att företag därför ska investera differentiellt i olika positioner. Ofta 

handlar det om att organisationer spenderar mer resurser på specialistpositioner likt 

forsknings- och marknadsföringsroller samt ledarskapspositioner. Det kan vi se att de 

olika kontoren arbetar med, fast i olika utsträckning. Man kan med fördel utveckla 

karriärvägar för arbetsroller vilka idag inte får lika mycket utrymme. Det är positioner 

som bidrar till kontorets framgång men som kontorscheferna inte alltid har möjlighet att 

utveckla, antingen på grund av det interna utbildningsutbudet eller kontorets ekonomiska 

prioriteringar.  

 

5.4 Delslutsats 

Enligt den teori om SHRM och TM som presenterats i tidigare kapitel bör aktiviteterna 

vara förankrade i organisationens strategi och mål för att kunna fungera optimalt. 

Organisationen arbetar med aktiviteter inom TM vilka vi även menar är förankrade i deras 

strategi. Dock menar vi att det finns förbättringsmöjligheter inom ett flertal av de 

aktiviteter organisationen arbetar med.  

 

En förutsättning vi identifierat är organisationens arbete med talangutveckling. 

Aktiviteten sker ofta genom lärande i vardagen vilket grundar sig i deras kultur och 

genomsyrar arbetssättet. Tack vare deras långsiktiga relationer och interna rekryteringar 

kan talangutveckling ske löpande. Organisationen tar därigenom på sig ett stort ansvar 
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gällande en fortsatt utveckling av medarbetares kompetens. En utmaning vi identifierat 

med talangutveckling blir att skapa och kombinera utbildningsmaterial med lagkrav 

samtidigt som organisationer behöver bemöta individers olika önskemål på utveckling.   

 

En ytterligare upptäckt är att organisationen i stor omfattning arbetar med 

successionplanering. Organisationens arbete med att främja framtida ledare handlar om 

att vara nästintill självförsörjande i deras chefsrekrytering. Det här arbetet är ett av 

kontorschefernas främsta uppdrag. Genom successionplanering kan kontorschefer 

identifiera kunskapsbrister hos medarbetare som anses kunna ta sig an en nyckelposition. 

Den handlingsplan vilken upprättas varje år blir därför ett viktigt verktyg i arbetet med 

successionsplaneringen.  

 

Det är även i handlingsplanen en medarbetares kort- och långsiktiga mål beskrivs samt 

de utvecklingsbehov som finns för att målen ska nås. Genom handlingsplanen får därför 

kontorschefer en övergripande bild av kontorets kompetensbehov. Vi anser att ansvaret 

vardera kontorschef har med att identifiera framtida chefer kan ses som ett proaktivt 

arbete. Samtliga medarbetare vilka identifierats som möjliga chefer får utbilda sig i en 

hög grad. Det innebär att samtliga av de medarbetarna får en hög utbildning, även de som 

i slutändan inte blir chefer. En utmaning med att de arbetar i så pass hög grad med 

successionplanering anser vi dock vara att värdefulla medarbetare vilka inte önskar bli 

chefer i framtiden kan bli bortprioriterade. Det gör att arbetet med karriärledning blir 

centralt för att på andra sätt kunna kartlägga samtliga medarbetare och dess kompetens 

för att organisationen ska utvecklas. Genom empiriinsamlingen har det framgått att 

organisationen till viss del arbetar med karriärledning. Arbetet med karriärledning 

fungerar bra på chefsnivå, dock saknas tydliga riktlinjer på medarbetarnivå. En utmaning 

blir därför att skapa en tydlig kartläggning eller ett system för att se medarbetares nästa 

steg i utvecklingen.  

 

Ett system där medarbetare kartläggs kan ge fördelar mot de organisatoriska målen 

eftersom man kan finna personer med rätt kompetens för att fylla kompetensbrister. 

Systemet tror vi även kan leda till nöjdare medarbetare vilka ser en tydlig karriärväg och 

möjligheter till utveckling. Det kan i sin tur motivera medarbetare till att stanna inom 

organisationen. I det fall systemet blir etablerat anser vi att det även kan bidra till att stärka 

arbetsgivarvarumärket och därmed attrahera extern personal. Det gör även att 
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kontorschefer och HR-avdelningen får en övergripande bild och därmed lättare kan 

identifiera personer vilka är villiga att flytta eller vidareutvecklas, eller besitter talangfulla 

egenskaper. Vi menar att både arbetet med att utveckla många möjliga chefer och en 

förbättrad kartläggning av medarbetare gör att organisationen får en stor talangpool med 

värdefulla medarbetare.  

 

En utmaning med ett sådant arbete blir att upprätta ett gediget system vilket är anpassat 

efter den specifika organisationen. Systemet bidrar även till en mängd data vilket 

organisationen måste förhålla sig till och hantera. Det betyder att mycket resurser kommer 

att behöva läggas på att upprätta och underhålla systemet. Vi menar dock att det bidrar 

till fler fördelar organisatoriskt sätt. Det blir enklare att identifiera att rätt person hamnar 

på rätt plats vilket också kommer att bidra till högre produktivitet. 
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6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet kopplar vi ihop tidigare delslutsatser och genom en 

sammanställning av de identifierade utmaningarna besvaras studiens syfte och 

forskningsfråga; vilka utmaningar finns med Talent Management ur ett 

arbetsgivarperspektiv? Vidare kommer möjliga framtida forskningsområden att 

beskrivas.  

 

6.1 Vilka utmaningar finns med TM i den studerade organisationen? 

Det vi under studiens gång uppmärksammat och anser vara en utav de största 

utmaningarna är att klargöra hur organisationen väljer att se på begreppet talang. Med 

tanke på organisationsstrukturen där varje kontorschef inom regionen har beslutanderätt 

menar vi att arbetet blir ännu mer komplext. I dagsläget är det upp till vardera kontorschef 

att göra egna bedömningar av vem som anses vara en talang och det avgör också vilka 

medarbetare som kommer att prioriteras i deras utveckling. Det finns inga uttalade policys 

eller riktlinjer att utgå ifrån när man identifierar talanger på de olika enheterna utan det 

görs annorlunda på vardera kontor. Definitionen kommer därför att te sig annorlunda 

utefter varje kontorschefs uppfattningar och kommer ändras efter varje nyrekryterad chef. 

Det gör att en enhetlig definition av talang kommer att bli svår att definiera på central 

nivå eftersom det eventuellt inte kommer att passa in på de lokala kontoren inom 

regionen. Vi anser däremot att om man som organisation vill implementera TM bör man 

ändra till en enhetlig syn på talang för att TM-strategier ska bli framgångsrika.  

 

Det är utefter en enhetlig definition av talang TM-aktiviteter kan utformas för att gå i linje 

med organisationens övergripande mål. HR-avdelningens inkluderande syn på talang tror 

vi kan försvåra arbetet med TM. Med det menar vi att en syn på att alla medarbetare är 

talanger leder till ett omfattande åtagande vilket organisationen kan ha svårt att leva upp 

till. Det kan anses vara ett kostsamt åtagande då aktiviteter och strategier ämnade åt TM 

behöver appliceras på samtliga medarbetare snarare än att organisationen kan fokusera 

sina resurser på ett fåtal utmärkande personer. En exkluderande syn på talang, i jämförelse 

med den inkluderande synen, kan därmed underlätta arbetet med TM. Med den 

exkluderande synen kan arbetet istället fokuseras till ett fåtal personer vilka kan göra 

skillnad för organisationens framgångar. Det anses vara ett mer kostnadseffektivt 

förhållningssätt.  
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Om organisationen väljer att förhålla sig till en enhetlig definition bör dem på central nivå 

välja att utforma policys och riktlinjer samt utbildningar som säkerställer att TM-arbetet 

skapar positiva effekter på organisationsnivå. Det menar vi kan säkerställa att 

organisationen uppnår övergripande mål i större utsträckning. Det kan dock uppstå en 

viss problematik om organisationen på central nivå väljer att kommunicera och leda 

arbetet i hur de lokala kontoren ska utforma och förhålla sig till TM. Det för att 

organisationen under lång tid har genomsyrats av ett delegerat beslutandemandat där 

vardera kontorschef har haft möjlighet att enskilt utforma deras kompetensförsörjning. 

Det vi uppmärksammat under studiens gång är att det delegerade beslutandemandatet och 

kontorschefens ansvar att vara kostnadseffektiva, gör det problematiskt att arbeta med 

TM. Det för att arbetsstrukturen med olika lokalt förankrade enheter kan leda till att 

kontorschefer ser till sitt eget kontors bästa snarare än organisationens övergripande 

utveckling.  

 

Ytterligare en anledning till att organisationen är i behov av en enhetlig syn på talang 

handlar om att HR-avdelningen är ansvarig för organisationens utbud av utbildningar. 

Det gör att i de fall de har en inkluderande syn på talang kan utbildningar komma att bli 

för generaliserade för att kunna skapa effekter på lokal nivå. Utbildningar kan vara så 

pass generellt utformade att de inte når upp till den kunskapsnivå som förväntas av 

personer med exempelvis specialistkunskaper. Ett begränsat internt utbildningsmaterial 

kan leda till att karriärvägar enbart uppgår till en viss nivå, det blir sedan upp till 

kontorschefen att bekosta externa vidareutbildningar inom olika områden för att skapa en 

fördjupad kunskapsnivå som den lokala marknaden är i behov av. Kan utbildningen inte 

motiveras mot organisationens eller det lokala kontorets uppsatta mål kommer 

medarbetarens utvecklingskurva att avta. I samband med att utvecklingskurvan avtar 

behöver man hitta andra faktorer som motiverar individen i lika stor utsträckning som 

utvecklingsmöjligheter. Kan organisationen inte motivera medarbetare tillräckligt 

kommer externa konkurrenter att bli intressanta för individen.  

 

Under studiens gång har vi funnit brister vad gäller att maximera talangfulla medarbetares 

arbetskapacitet. Vi identifierar att bristen grundar sig i segmenteringen av medarbetare. 

Det förklaras att det saknas tydlig kartläggning av medarbetare för att proaktivt kunna 

arbeta med karriärledning, oavsett vilken arbetsroll medarbetare strävar efter. Ett system 

har föreslagits där personalen mappas och olika faktorer fylls i baserat på deras 
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utvecklingssamtal, exempelvis vilka medarbetare som vill byta arbetsroll eller vilka som 

är villiga att flytta till ett annat kontor. HR-avdelningen anser att man i organisationen 

inte segmenterar sina medarbetare utefter deras egenskaper och färdigheter, till exempel 

deras olika kunskapsområden och karriärmål. Det är dock något som några av 

kontorscheferna skulle anse önskvärt för att underlätta och framhäva den interna 

personalrörligheten. Ett sådant system där olika kontorschefer inom regionen har tillgång 

till samma information skulle även kunna bidra till en större gemenskap och transparens. 

Kontorscheferna kan genom systemet få en övergripande bild över 

kompetensförsörjningen och möjligtvis även inspireras över andra kontors strategi med 

kompetensutveckling. Det kan bidra till en bättre kommunikation inom regionen där 

kontorschefer emellan kan föra en dialog om sin marknads- och kompetenssituation och 

vad som kan komma att bli aktuellt. Genom den ökade kommunikationen och 

informationsdelningen kan kontorschefer hjälpa medarbetare framåt i sin utveckling 

eftersom det kan skapa en större kännedom kring framtida lediga vakanser och 

möjligheter. 

 

Det vi dock vill poängtera är att medarbetare som inte strävar efter att nå en viss position, 

utan de som presterar ett bra arbete generellt, inte kommer att erbjudas en specifik 

karriärväg. De kan riskera att hamna i en gråzon och kan försvinna i mängden. Genom en 

segmentering kan organisationen lättare identifiera kandidater oavsett arbetsroll, tidigare 

prestationer eller framtida önskemål. Det hjälper även att framhäva en personalrörlighet, 

vilket några av kontorscheferna upplever att på senaste tiden inte varit lika rörlig som 

tidigare. En personalrörlighet kan även framhäva individer som hamnat i gråzonen, 

eftersom en intern personalrörlighet kan leda till att ansvarsområden omfördelas. Det i 

sin tur kan leda till att subjektiva talanger kan tas tillvara på genom att hamna i rätt 

arbetsmiljö.  

 

Vi menar därför att den studerade organisationen bör fokusera på att hantera följande 

utmaningar: 

 

• Att finna en enhetlig definition på talang vilket hade kunnat underlätta arbetet med 

TM. 

• Hantera problematiken mellan lokala kontors enskilda mål kontra organisationens 

övergripande mål i förhållande till TM-strategier.  
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• Upprätta ett system vilket kartlägger befintlig personal för att säkerställa att varje 

medarbetares kompetens och erfarenhet maximeras inom organisationen. 

• Hantera talangfull personal vilka inte vill eller kan bli chefer.  

 

6.2 Utmaningar med TM i liknande organisationsstrukturer 

Begreppsförvirringen vi identifierat vad gäller talang menar vi är generaliserbar på fler 

organisationer med liknande organisationsstruktur. En organisationsstruktur med en 

central enhet kontra flera lokala enheter försvårar arbetet med att ha en enhetlig syn på 

vad en talang är. Samtidigt blir en allt för centralt styrd bild av begreppet talang en 

nackdel för lokala kontorschefer vilka då inte själva får bestämma vilka som är talangfulla 

för deras enhet. Dynamiken kring huruvida det är fördelaktigt eller inte att skapa policys 

och riktlinjer kring begreppet talang kan diskuteras vidare i vad som genererar 

organisationen mest fördelar. Tidigare forskning kring ämnet har nämnt att TM-strategier 

maximeras när den är implementerad i organisationens övergripande mål. Det skapar i 

sin tur konkurrensfördelar då hela organisationen arbetar mot samma vision. Genom att 

fastställa definitionen av talang och minska begreppsförvirringen genom att utveckla 

riktlinjer i arbetet med att identifiera och hantera talanger kan arbetet effektiviseras. 

Begreppsförvirring är något vi menar kan ha varit en anledning till att många 

organisationer tidigare misslyckats med arbetet inom TM. 

 

Införandet av policys och riktlinjer vilka beskriver organisationens syn på talang kan dock 

medföra att många kandidater sorteras bort vid urvalsprocessen i en rekrytering. Det med 

anledning av att de inte visat de rätta attributen. Kandidater vilka skulle kunna påverka 

organisationen och bidra med värdefulla kunskaper eller arbetserfarenheter, men som 

organisationen istället går miste om för att de inte passade in i organisationens riktlinjer. 

Finns det däremot inte någon enhetlig syn på begreppet talang finns risk att 

urvalsprocesser och utvecklingsmöjligheter baseras på enhetschefens förutfattade 

meningar vilket kan leda till att en orättvis behandling av medarbetare uppstår.  

 

En andra utmaning vi identifierat och menar går att generalisera på fler organisationer är 

problematiken kring lokala enheter i förhållande till centrala mål. Organisationsstrukturen 

kan leda till att platschefer arbetar för att skapa resultat på den enskilda enheten, snarare 

än att se till organisationens övergripande mål. Decentraliseringen skapar en utmaning 

för centrala enheter att hantera TM enhetligt i en organisation. Lösningen för att i högre 
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utsträckning säkerställa att samtliga arbetar i enlighet med organisationens mål skulle 

kunna hanteras genom exempelvis informationsmaterial eller utbildningar. Det arbetet 

behöver dock inte endast leda till fördelar. Det kan även bli problematiskt då det kan leda 

till oönskade konsekvenser eftersom det kan finnas en önskan att behålla ett högt 

beslutandemandat hos platschefer.  

 

Vi har även identifierat en utmaning gällande det kommande generationsskiftet vilket kan 

komma att bli ett problem i fler organisationer än den studerade. Framförallt påverkas 

organisationer med anledning av den snabba utvecklingskurvan många unga idag önskar. 

Man behöver hitta en strategi för att kunna nyttja deras engagemang till utveckling för att 

även kunna maximera organisationers tillväxt. Det kan hanteras genom en tydlig 

segmentering av talanger och en tydlig differentiering i hanteringen av deras karriärvägar. 

 

En lösning för att tillmötesgå den rådande kompetensbrist organisationer upplever finns 

idag menar vi kan vara att implementera ett proaktivt arbete gällande segmentering och 

hantering av talangfulla medarbetare. Genom att hantera talanger menar vi att det skapas 

en unik konkurrensfördel. Arbetet med TM kan därmed påstås vara en förnybar resurs 

och effektiv källa för konkurrenskraft. Alla organisationer har en individuell syn på talang 

med anledning av det komplexa begreppet, vilket gör att aktiviteter för att hantera talanger 

skapas baserade på vardera organisations syn och strategi. Utifrån vår studie menar vi att 

utmaningarna kan generaliseras på organisationer med liknande struktur. Det viktiga är 

dock att organisationers arbete med TM appliceras i den övergripande strategin och att 

det finns en gemensam syn på talang inom samtliga enheter.  

 

6.3 Vidare forskning 

Baserat på våra slutsatser bekräftar vi att det finns en problematik kring begreppet talang 

och vad en tudelad definition kan komma att innebära för en organisation. Vidare 

forskning hade därför varit intressant att genomföra för att undersöka vilka effekter som 

skapas i en organisation som har definierat antingen en exkluderande eller inkluderande 

syn på talang.  

 

• I en organisation vilken förhåller sig till en exkluderande syn på talang hade en 

undersökning varit möjlig för att se vilken påverkan synsättet kan ha för en 

individs personliga utveckling. En organisation med exkluderande syn lägger sina 
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resurser på utmärkande talanger vilket betyder att normalpresterande individer 

kan bli försummade chansen till utveckling. 

 

• I en organisation vilken förhåller sig till en inkluderande syn hade det vidare 

kunnat undersökas vilka konsekvenser TM kan bidra med ur ett ekonomiskt 

perspektiv. En organisation med en inkluderande syn bör lägga sina resurser på 

samtliga medarbetare vilket vi menar kan leda till ett kostsamt åtagande.  

 

Våra slutsatser bekräftar även att det finns en intressant dynamik i decentraliserade 

organisationer vilka är uppbyggda med en central HR-avdelning tillsammans med enheter 

vilka besitter beslutandemandat. Vidare forskning hade därmed varit intressant att 

genomföra vad gäller hur den centrala ledningen väljer att kommunicera övergripande 

strategier till lokala enheter.  

 

• I en organisation vilka arbetar med konceptet TM och omfattas av en 

decentraliserad struktur hade en innehållsanalys varit möjlig att utföra över hur 

kommunikation sker mellan central och lokal nivå. Innehållsanalysen hade kunnat 

riktas mot att undersöka vad det finns för riktlinjer och policys för arbetet med 

TM.  
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I 
 

Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Ämnad 

för: 

Intervjufrågor Nyckelbegrepp Syfte 

HR & 

Kontors-

chef 

Vad har du för position i 

organisationen och vilka är 

dina ansvarsområden?  

Bakgrundsfråga Skapa förståelse för 

respondentens roll och 

ansvarsområden inom området 

TM. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur länge har du arbetat i 

organisationen?  

Bakgrundsfråga Skapa förståelse för 

respondentens erfarenhet inom 

området TM. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur arbetar ni med 

kompetensförsörjning inom 

organisationen?  

Talent Management Undersöka hur stor vikt varje 

kontorschef lägger på arbetet, 

samt undersöka vilka processer 

och metoder som förekommer 

för att nå TM på en 

organisationsnivå. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur ser er personalrörlighet ut 

och är rörligheten i så fall ett 

problem? 

Talent Management Skapa förståelse över hur 

aktuellt arbetet med TM är för 

organisationen. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur upplever du era 

möjligheter att tillgodose ert 

kompetensbehov inom 

organisationen? 

Talent Management Skapa förståelse över hur 

aktuellt arbetet med TM är för 

organisationen. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur delaktig anser du HR-

funktionen vara gällande 

kompetensförsörjning? 

Vilken roll har ni i 

kompetensutveckling? 

Talent Management 

/SHRM 

Skapa förståelse för vem/vilka 

som besitter ansvar kring 

området TM. 

 

HR & 

Kontors-

chef 

Upplever du att 

kompetensförsörjning är 

något det pratas om i hela 

organisationen? (Eller är det 

bara HR?) 

Talent Management Undersöka hur väl 

kompetensförsörjningsstrategin 

når ut till samtliga delar inom 

organisationen och om det 

finns en gemensam förståelse 

för området.  

HR & 

Kontors-

chef 

Hur definierar 

du/organisationen talang? 

Talent Management Undersöka hur organisationen 

definierar begreppet talang och 

om det är synonymt över 

organisationen.  

HR & 

Kontors-

chef 

Hur går ni tillväga för att 

identifiera talanger inom 

organisationen? 

Talent Management Undersöka om det finns 

processer ämnade för att 

identifiera talanger.  

HR & 

Kontors-

chef 

Vilka 

strategier/tillvägagångssätt 

använder ni för att attrahera 

värdefulla medarbetare? 

Talent Management Undersöka hur organisationen 

arbetar för att attrahera 

medarbetare. 



 

II 

HR & 

Kontors-

chef 

Vilka 

strategier/tillvägagångssätt 

använder ni för att behålla 

värdefulla medarbetare? 

Talent Management Undersöka hur organisationen 

arbetar för att behålla 

medarbetare.  

HR & 

Kontors-

chef 

Vilka 

strategier/tillvägagångssätt 

använder ni för att utveckla 

värdefulla medarbetare? 

Talent Management Undersöka hur organisationen 

arbetar för att utveckla 

medarbetare. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur arbetar ni för att skapa 

attraktiva karriärvägar för era 

medarbetare? 

Talent Management Undersöka om det finns 

specifika aktiviteter ämnade 

för att säkerställa en 

medarbetares karriärväg inom 

organisationen. 

HR & 

Kontors-

chef 

Ställs det några krav eller 

förväntningar på att arbeta 

med att attrahera, behålla och 

utveckla medarbetare? 

Talent Management 

/SHRM 

Skapa förståelse över om det 

finns någon övergripande 

kontroll för utformandet av 

TM på enheterna. 

HR & 

Kontors-

chef 

Har ni någon målbild med ert 

arbete att attrahera, behålla 

och utveckla medarbetare? 

Talent Management Skapa förståelse om det finns 

någon vision inom 

organisationen över hur arbetet 

ska se ut i framtiden. 

HR & 

Kontors-

chef 

Upplever du att det finns 

skillnader gällande 

kompetensförsörjning mellan 

olika arbetsroller? Om ja, 

vilka och varför? 

Talent Management Undersöka huruvida 

organisationen differentierar 

talangutveckling mellan olika 

medarbetare. 

HR Hur går ni tillväga för att 

implementera strategier 

angående 

kompetensförsörjning till 

övriga enheter inom 

organisationen? 

Talent Management 

/SHRM 

Undersöka vilka direktiv HR-

funktionen ger enheter för att 

arbeta med TM. 

HR & 

Kontors-

chef 

Vilka förutsättningar ger /får 

ni för att möjliggöra arbete 

med kompetensförsörjning på 

lokal nivå? 

Talent Management 

/SHRM 

Undersöka hur tydliga direktiv 

kontoren får för att kunna 

möjliggöra arbetet med TM. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur arbetar ni med att följa 

upp arbetet med 

kompetensförsörjning? 

Talent Management Skapa förståelse över om TM 

är något som utvärderas.  

HR & 

Kontors-

chef 

Vilka möjligheter upplever du 

att det finns för att vara med 

och påverka utformningen av 

kompetensförsörjning inom 

organisationen? 

Talent Management 

/SHRM 

Undersöka i hur stor mån 

kontorschefer kan vara med 

och påverka hur TM-aktiviteter 

ser ut i organisationen. 

HR & 

Kontors-

chef 

Upplever du att det i 

dagsläget finns några brister 

eller utmaningar i arbetet med 

att attrahera, behålla och 

utveckla värdefulla 

medarbetare? Om ja, vilka 

Talent Management 

/SHRM 

Skapa förståelse över om det 

upplevs finnas några brister 

eller utmaningar i det 

nuvarande arbetssättet med 

TM. 



 

III 

och hur tror du att det kan 

lösas? 

HR & 

Kontors-

chef 

Vilka faktorer tror du på sikt 

kan komma att skapa 

utmaningar för arbetet med 

kompetensförsörjning? 

Talent Management 

/SHRM 

Skapa förståelse om det finns 

andra externa eller interna 

faktorer vilka kan komma att 

utmana arbetet med TM. 

HR & 

Kontors-

chef 

Ser du att det finns något 

samband mellan 

kompetensförsörjning och 

organisationskultur? Om ja, 

hur och på vilket sätt? 

Talent Management / 

Organisationskultur 

Undersöka huruvida 

organisationskultur är en 

förutsättning för arbetet med 

TM. 

HR & 

Kontors-

chef 

Ser du att det finns något 

samband mellan 

kompetensförsörjning och 

arbetsgivarvarumärke? Om 

ja, hur och på vilket sätt? 

Talent Management/ 

Arbetsgivarvarumärke 

Undersöka huruvida 

organisationens 

arbetsgivarvarumärke är en 

förutsättning för arbetet med 

TM. 

HR & 

Kontors-

chef 

Ser du några utmaningar med 

kommande generationsskifte i 

förhållande till 

kompetensförsörjning, att en 

yngre generation med andra 

värderingar kommer in på 

arbetsmarknaden? 

Talent Management 

/SHRM 

Undersöka om TM-arbetet är 

något som kommer att behöva 

utvecklas över tid beroende på 

kommande generationsskifte. 

HR & 

Kontors-

chef 

Har du lagt märke till 

skillnader mellan olika 

generationer när det kommer 

till inställning och 

värderingar till arbetet i er 

organisation? Om ja, hur gör 

ni i organisationen för att 

bemöta dessa eventuella 

skillnader?  

Talent Management Undersöka om det i dagsläget 

har identifierats några 

skillnader mellan olika 

generationer vad gäller arbetet 

med TM. 

HR & 

Kontors-

chef 

Kan du beskriva er 

organisations struktur i fråga 

om 

decentralisering/centralisering 

och hur du upplever att det 

fungerar i praktiken? 

SHRM Skapa förståelse för hur 

organisationen är uppbyggd 

och hur det påverkar 

utformning av olika processer 

och system. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur upplever du att er 

organisationsstruktur 

påverkar dig i ditt arbete? 

SHRM Skapa förståelse för hur 

strukturen kan påverka 

utformning av SHRM-

strategier. 

HR & 

Kontors-

chef 

Hur delaktig anser du HR-

funktionen vara i 

organisationens 

strategiarbete? 

SHRM Skapa förståelse för vilken roll 

HR-funktionen spelar i 

organisationens övergripande 

strategi. 

 

 

 


