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ABSTRACT

This dissertation is about talent management. It is focusing on the 
provision of talented managers to the global executive level. The 

aim is to increase the understanding of how talent management is 
practiced, with consequences for organizations and employees. In or-
der to meet this purpose, three inquiries have guided the research pro-
cess. The first inquiry examines the practice of talent management, the 
management practice. The second inquiry examines the construction 
of talent management with a power-perspective. The third inquiry ex-
amines how challenges can arise when doing talent management.

A multinational company constitutes the empirical field, specifi-
cally the management of its local branch with head-office in Sweden. 
One result of this dissertation is an inventory of the assessment tools 
and other guiding principles uses by the company’s actors in the daily 
work with talent management.

The dissertation applies a relational perspective. It is a multi-level 
study based on Bourdieu’s theoretical framework. For this purpose, 
Bourdieu’s triad of central concepts is used: fields, habitus and capital, 
as well as doxa and symbolic violence.

To create the empirical material, critical ethnographic method was 
chosen. The method has the potential to give close descriptions of the 
ordinary practice in everyday life in the workplace. An inside-perspec-
tive on management was enabled by participatory inquiry.

A survey was made of tools, including assessment instruments, 
used in the company. The analysis showed that talent management 
was dominated by a mainstream management perspective. By apply-
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ing a critical management perspective, power was analyzed and the 
importance of language was emphasized. In this way, we investigated 
how talent management was constructed in the management practice 
in the Swedish branch of a multinational company.

This have resulted in identification of an elite-paradox, HRM-pa-
radox and KPI (metrics)-paradox. Also, several repertoires to cope 
with power-games was identified. Paradoxes could have consequences 
for both the organization and the employees. Power perspectives also 
highlight challenges with gender equality that can result in women’s 
talent being an untapped source. As a result, the study raises ques-
tions about inclusion and exclusion. It has shown that power-fields 
emerged in the organisation, leading to that talent-capital was valu-
ed and gained in a relational power-game. One result is to shed light 
on the power of the doxa, that is norms taken for granted, and that 
the doxan hides paradoxes that can cause challenges for organizations 
and individuals. This result is interpreted in a model that illustrates a 
power-surface showing that talent management can serve as a façade 
with a cosmetic function, hiding paradoxes caused by power.

The dissertation provides several possible contributions to theory 
and practice. It theoretically links talent management to critical ma-
nagement studies (CMS) in general and especially to power-analysis 
theory of a Bourdieuan type. Contribution to the field of practice (and 
theory) could be to provide a foundation for further development of 
a guide to analyse talent management in organizations from a critical 
management perspective.

Keywords: Talent Management, Global Talent Management (GTM), 
Critical Management Studies (CMS), Bourdieu, Power, Strategic Human 
Resource Management (SHRM), Critical Ethnographic Method
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SAMMANFATTNING

Avhandlingen handlar om talent management. Det är talangförsörj- 
 ning av chefer till global chefsnivå som fokuseras. Syftet är att öka 

förståelsen för hur talent management praktiseras i organisationer 
med konsekvenser för organisationen och anställda. Tre frågeområden 
har styrt forskningsprocessen. Det första frågeområdet undersöker 
praktiken för talent management, managementpraktiken. Det andra 
frågeområdet undersöker konstruktionen av talent management ur 
ett maktperspektiv. Det tredje frågeområdet undersöker på vilket sätt 
utmaningar kan uppstå när man genomför talent management i ett 
organisationssammanhang.

Det empiriska fältet för studien utgörs av ett multinationellt före-
tag där talent management undersökts ur ett relationellt perspektiv. 
Det är en multinivåstudie baserad på Bourdieus teoretiska ramverk. 
För det syftet användes dels Bourdieus teoretiska ramverk, dels hans 
tre centrala begrepp fält, habitus och kapital samt även doxa och sym-
boliskt våld. För att skapa empiri har kritisk etnografisk metod an-
vänts i studien av det multinationella företagets ledning i en filial med 
huvudkontor i Sverige. Den här avhandlingen utgörs av forskning på 
egen praktik, vilket har möjliggjort ett inifrånperspektiv på ledningen.

En kartläggning gjordes av verktyg, inklusive bedömningsinstru-
ment, som användes i företaget. Analysen visar att talent management 
dominerades av ett mainstream managementperspektiv. Genom att 
anlägga ett kritiskt managementperspektiv analyserades makt och 
språkets betydelse. I maktanalysen undersöktes hur talent manage-
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ment konstruerades i managementpraktiken. Analysen visar att det 
fanns arenor där talangkapitalet värderades och förvärvades i ett rela-
tionellt maktspel vilket avgjordes av doxans makt, det vill säga makten 
av för givet tagna normer. Doxan döljer paradoxer såsom en elitpara-
dox, en HRM-paradox och en nyckeltalsparadox. Paradoxerna kunde 
få konsekvenser både för organisation och medarbetarna. Detta resul-
tat tolkas i en modell som illustrerar en ”maktyta”, det vill säga visar 
att talent management kan fylla en funktion som fasad med en kosme-
tisk funktion, som döljer paradoxer som orsakats av makt.

Avhandlingen kan ge flera bidrag till teori och praktik. Den kopp-
lar teori om talent management till kritisk managementteori (CMS) 
i allmänhet och Bourdieus teoretiska ramverk i synnerhet. Bidrag till 
praktik (och teori) kan vara att analysen har resulterat i en vägledning 
för hur talent management kan belysas ur ett kritiskt management-
perspektiv.

Nyckelord: Talent Management, Global Talent Management (GTM), 
Critical Management Studies (CMS), Bourdieu, Power, Strategic Human 
Resource Management (SHRM), Critical Ethnographic Method
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1. INTRODUKTION

Den här avhandlingen handlar om talent management i organisatio-
ner. Det är ett av de snabbast växande forskningsområdena inom 

managementstudier i det tjugonde århundradet enligt Collings, Scul-
lion och Vaiman (2015). Talent management handlar enligt Tarique 
och Schuler (2010) om arbetsgivares praktik med att attrahera, utveck-
la och behålla den typen av mänskliga resurser som avgör verksamhet-
ens resultat. Detta praktikkoncept är förknippat med en diskurs om 
att det pågår en talangjakt i samhället. En artikel i The Economist 
(2016) med titeln ”The rise of superstars” förmedlar de viktigaste 
gemensamma kännetecknen bland de mest framgångsrika multina-
tionella företagen: ”The first is an obsession with talent” (s. 8). Talang 
ses alltså som en tillgång som påverkar företags konkurrenskraft, men 
det finns ett dilemma: organisationer erfar talangbrist i ökande grad 
(Björkman, Fey & Park, 2007; Bolander, Werr & Asplund, 2017; Iles, 
Chuai & Preece, 2010; McDonnell, Lamare & Gunn, 2010; Mäkela, 
Björkman & Ehrnrooth, 2010).

Organisationers behov av talang är inte nytt, men behovet har ac-
centuerats av talangjaktsdiskursen, som har drivit fram praxisfältet för 
talent management. Lewis och Heckman (2006) för fram att konsult-
branschen har varit drivande i utvecklingen av talent management. 
Litteratur om talent management framställer det som självklart att det 
finns ett samband mellan tillgång till talang och goda verksamhetsre-
sultat. Framställningen av sambandet är dock abstrakt. Trots att talent 
management framställs som ett affärsavgörande praktikkoncept råder 
det inte samsyn, varken om hur talent management skapas eller om vad 
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”talang” är (Thunnissen, Boselie & Fruytier, 2013). Litteraturen kon-
kretiserar inte hur överföringen från individers prestationer till verk-
samhetsresultat sker i praktiken. Mellahi och Collings (2010) har funnit 
att företagsledare ger uttryck för att de inte lyckas i sitt eget talangar-
bete; införandet av praktikkonceptet talent management har inte den 
effekt som de hade förväntat sig. Det förefaller alltså som om det finns 
utmaningar förknippade med att omsätta talent management i mana-
gementpraktiken. Denna insikt ledde till denna studie, som undersöker 
hur talent management i praktiken konstrueras i organisationer.

Talangfrågan är mångfasetterad men hanteras med förenklade för-
klaringsmodeller. Detta får konsekvenser för ledningar, anställda och 
potentiella anställda i organisationer. Al Ariss, Cascio och Paawee 
(2014) ger också uttryck för detta och pekar på att det är problema-
tiskt att akademin inte har åstadkommit tillräckligt med forskning, inte 
finns tillgänglig när den behövs för praktiken. För att i den här avhand-
lingen undersöka spänningsfältet mellan å ena sidan det mångfasette-
rade i talangfrågan, å andra sidan användningen av förenklade förkla-
ringsmodeller, anläggs ett kritiskt perspektiv på managementpraktiken 
(”critical management studies”, CMS). Även Thunnissen och Gallar-
do-Gallardo (2017) för fram att det finns behov av att belysa talent ma-
nagement med hjälp av kritisk managementteori.

I Oxford Handbook of Critical Management Studies (2011) bely-
ser Alvesson, Bridgman och Willmott att i den typ av management-
litteratur som de tilldelar etiketten ”mainstream” framställs talent 
management som ett rationellt och linjärt förlopp: att viss input leder 
till en avsedd effekt. Författarna betonar dock att vardagens manage-
mentpraktik är långt mer mångfasetterad. Kritisk managementteori 
betonar att organisationer behöver uppmärksamma fler aspekter och 
värden än effektivitet. Alvesson et al. menar att litteratur inom ma-
instream management präglas av ett sådant ensidigt fokus på effekti-
vitet medan kritisk managementteori i stället betonar konsekvenser 
av makt – hur makt tar sig uttryck i dominans och marginalisering i 
organisationer och hur detta i sin tur resulterar i olika villkor för olika 
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individer. Vidare uppmärksammar Alvesson et al. (2011) språkets be-
tydelse, i synnerhet när det skapar förtryck och begränsar människor. 
Det medför att genus och jämställdhet är centrala områden i kritisk 
managementteori, områden som enligt Thunnissen et. al. (2013) är 
eftersatta i talent management. 

Talent management tillhör vetenskapligt området human resource 
management (HRM). Enligt Alvesson et al. (2011) har HRM växt 
fram som en dominerande global diskurs i multinationella företag, 
vilket gör HRM intressant för en avhandling som undersöker talent 
management. HRM är en dominerande global diskurs med en upplyft 
roll i talent management, men forskning visar också att HR-funktio-
nen kan komma i kläm i organisationer (Alvesson 2014; Itani, 2017) 
och då inte får en dominerande och upplyft roll.

Enligt Lewis och Heckman (2006) kan talent management i prak-
tiken, hur en organisation tillvaratar sina talanger, ta sig uttryck på 
olika sätt. Författarna beskriver en dualism i synen på talang, en ex-
kluderande eller inkluderande talangsyn. En inkluderande talangsyn 
medför att en organisation strävar efter att ta tillvara den talang som 
finns hos alla medarbetare. En exkluderande talangsyn präglas av eli-
tism, och kännetecknas av att talanger anses vara en liten delmängd 
av medarbetarna som har speciella egenskaper. I litteratur om talent 
management förekommer en rad olika termer för talang på individ-
nivå: talent, top-talent, A-player, future leader, high-potential och 
high-performer. Oavsett vilken term som används så avser de det 
explicita värdet som talanger utgör för konkurrenskraften (Lewis & 
Heckman, 2006). McKinsey (2001), som anses ha skapat talent ma-
nagement omkring år 2000, uppmanar företag att ”toppa laget” med 
A-players, medan C-players ska avvecklas. Crane och Hartwell (2019) 
tillför ytterligare termer från litteratur om talent management, men 
de är av en annan typ än termerna ovan eftersom de inte innehåller 
ordet talang utan i stället ringar in speciella medarbetare: skilled indi-
viduals, competent incumbents, key-employees och employees consi-
dered to be talented.
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Under tiden som arbetet med den här avhandlingen har pågått har 
media och olika undersökningar haft konstant hög uppmärksamhet 
på mänskliga resurser. De har dock använt varierande epitet och an-
vänt dem i en vidare bemärkelse än enbart i betydelsen talang. Här 
följer några exempel på larmrapporter i medierna som belyser i vilken 
kontext som talang har förkommit i den allmänna debatten. Larmrap-
porterna handlar om hur svårt organisationer har att hitta resurser till 
vad som benämns som ”bristyrken”: 

 ⚫ I Sveriges Ingenjörers tidning ”Ingenjören” står det att det 
inte är så enkelt som att det råder brist eller inte brist, frågan 
är långt mer mångfasetterad än så (Thorsell, 2019).

 ⚫ Arbetsgivarorganisationen Almega skriver i sin rapport 
(2019): ”Ett nytt forskningsfält med fokus på företagens 
förmåga att attrahera och behålla talanger har vuxit fram. 
Litteraturen tar fasta på betydelsen av talangrekrytering från 
landet där företagen har sitt säte liksom från den växande 
internationella talangmarknaden” (s. 10).

 ⚫ Svenskt Näringsliv har rubricerat sin rapport ”Rekryterings-
enkäten 2018” ”Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen 
ökar” och skriver att rapporten visar att organisationer 
upplever det allt svårare att få tag på den kompetens som de 
behöver och dessutom att det får avsevärda negativa konse-
kvenser för organisationer (2018).

 ⚫ I affärstidningen Dagens Industri (2014) intervjuas vd:n för 
en väletablerad rekryteringsfirma som uttrycker att han söker 
efter ”vinnarskallar” när han rekryterar.

Med ett kritiskt managementperspektiv, som i den här avhandlingen, 
är det centralt att vara uppmärksam på språket. Uttryck som ”vinnar-
skalle” väcker tankar om vad människor lägger för olika innebörder i 
uttrycket. Forskningsarbetet i den här avhandlingen är inspirerat av 
socialkonstruktion (Berger & Luckmann, 1967; Lindgren & Packen-
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dorff, 2009; Endres & Weibler, 2017) vilket här innebär uppmärksam-
het på hur människor genom tolkningar försöker skapa mening i det 
som sker. Min utgångspunkt är kritisk managementteori, och därför 
valdes Bourdieus teoretiska ramverk för en maktanalys av det empiris-
ka materialet. Genom att analysera och synliggöra makt möjliggjordes 
kritisk granskning av dess konsekvenser, vilket kan resultera i lärande 
om managementpraktiken för talent management. Det resulterade i 
att olika typer av makt som produceras och upprätthålls genom mana-
gementpraktiker blev synliggjorda.

Bourdieu betonar vikten av att utveckla kunskap från praktiken 
(Bourdieu, 1977), vilket också är centralt i den här avhandlingen. Flera 
av Bourdieus centrala begrepp används: dels det som betecknas som 
hans triad – fält, habitus, kapital – dels begreppen doxa och symboliskt våld 
(Bourdieu, 1991). Bourdieu kritiserade synen att forskning kunde vara 
neutral till såväl politik (parlamentarisk) som etik. Han ansåg att ve-
tenskap visserligen ska vara autonom, alltså inte drivas av politik, men 
att den per automatik påverkar politiken. Han ger som exempel att 
forskning om klass påverkar samhället (politiken) (Bourdieu, 1991).

För att undersöka managementpraktiken för talent management 
genomförde jag en studie under 2010-talet i en svensk filial av ett mul-
tinationellt företag som implementerat ett praktikkoncept för talent 
management. Företaget verkar i en teknologibransch som förknippas 
med talangjaktsdiskursen. Detta företag fokuserade sin talent mana-
gement på sin chefsförsörjning, vilket har varit studien för denna av-
handling. Studien betecknas som forskning på egen praktik eftersom 
jag, samtidigt som studien genomfördes, hade ett uppdrag i företaget 
som är föremål för den här studien. Uppdraget gällde ledningsfrågor 
och omfattade bland annat talent management. 

Jag valde att undersöka vad jag benämner en ”maktsfär”, vilket inne-
bar att jag studerade ledningen i den filial som var placerad i Sverige 
och deras samverkan med den globala ledningen. Ledningen tillhörde 
en ”global chefselit”. Denna maktsfär undersökte jag från insidan, ge-
nom ett fältarbete där jag befann mig i företaget dagligen och arbetade 
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tillsammans med filialens ledning. Metoden för att empiriskt undersö-
ka praktiken med uppmärksamhet på makt var en så kallad kritisk et-
nografisk studie, vilken enligt Thomas (1993) är en metod för att ”des-
cribe, analyze, and open to scrutiny otherwise hidden agendas, power 
centres and assumptions that inhibit, repress and constrain” (s. 2).

Avhandlingen anlägger ett relationellt maktperspektiv på sociala 
praktiker, närmare bestämt managementpraktiken. Att anlägga ett 
relationellt maktperspektiv på sociala praktiker medför konkret en-
ligt Bourdieu (1977) att fokusera på hur människor interagerar, vilka 
handlingar som utspelar sig, hur makt tar sig uttryck, vilka val som 
görs och hur man uttrycker sig. Att studera managementpraktiker ur 
ett relationellt perspektiv är intressant av flera skäl, dels för att sätta 
sökljuset på hur makt utspelar sig i relationer, dels för att undersöka 
hur människor med olika bakgrunder, erfarenheter, strategier och för-
hållningssätt möts och konstruerar talent management.

Min roll som forskare var följaktligen som ”deltagande observatör” 
i ledningens praktik med talent management. Repstad (2007) behand-
lar forskarrollen som deltagande observatör och även forskningsetiska 
aspekter av detta. Han beskriver olika former av deltagande observa-
tion och betonar att en öppen variant av deltagande observation kan 
vara ett verkningsfullt sätt för att undersöka just maktsfärer eftersom 
de är så svårtillgängliga. Han använder som exempel att studier av 
företagsledningar i stället ofta handlar om ett utifrånperspektiv. I ur-
valet av empiriskt material har jag därför lagt vikt vid god forsknings-
etik och att hitta en lämplig balans mellan att å ena sidan ge inblick i 
fenomen som är svåra att få syn på från utsidan, och å andra sidan att 
inte lämna ut individer eller organisationen på ett ofördelaktigt sätt.

Etnografiskt fältarbete är tidskrävande. Realistiskt är det rimligt 
att studera endast ett fall i stället för flera. Alvesson et al. (2011) ger 
också sitt stöd till att använda bara ett fall i en managementstudie, ef-
tersom den kritiskt etnografiska metoden har potential att ge ett rikt 
empiriskt material. Jag uppmuntrar läsaren att använda sina egna er-
farenheter för att tolka texten i avhandlingen, och på så sätt reflektera 
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över vilken betydelse som slutsatserna kan ha för andra organisatoris-
ka kontexter och villkor, där talent management konstrueras genom 
managementpraktiker.

1.1 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor

Syftet med den här avhandlingen är att öka förståelsen för hur talang-
försörjning praktiseras i organisationer med konsekvenser för orga-
nisationen och anställda. För att undersöka detta syfte har tre forsk-
ningsfrågor formulerats:

1. Hur praktiseras talent management för att försörja en orga-
nisations globala chefsnivå med talang?

2. Hur kan konstruktion av talent management synliggöras  
utifrån ett maktperspektiv på organisation?

3. På vilket sätt kan utmaningar uppstå i managementpraktiken 
när man genomför talent management i en organisation?

1.2 Avhandlingens avgränsningar

Även om den dominerande forskningen på talent management efter-
lyser en enhetlig definition av talent management, så är det inte min 
strävan i den här avhandlingen. Det är inte i linje med min teoretiska 
och metodologiska utgångspunkt. I stället undersöker jag, bland an-
nat med en uppmärksamhet på språket, hur talent management kon-
strueras, får sin innebörd och praktiseras.

Managementpraktiken med talent management i det empiriska 
fältet var sammanflätad med andra praktikkoncept i företaget, fram-
för allt andra delar av human resource management (HRM). Jag hade 
tillgång till dokumentationen även för andra praktikkoncept än ta-
lent management inom HRM. Det gav en god helhetsbild över hur 
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de andra praktikkoncepten var kopplade till talent management. Den 
helhetsbilden var värdefull på flera sätt, exempelvis för att jämföra ta-
langutvecklingen med den generella chefsutvecklingen, se hur talent 
management och ”performance management” skulle samordnas i 
tiden i den årliga cykeln av HR-arbetet och att följa framtagningen 
av ett globalt rollramverk som skulle underlätta karriärplanering och 
intern rörlighet av talanger. En nödvändig avgränsning var dock att 
det empiriska materialet endast skulle omfatta talent management, 
eftersom dokumentationen var omfångsrik för var och ett av praktik-
koncepten.

Talent management kan gälla en rad olika yrkesgrupper, men av-
handlingen är avgränsad till chefer. Orsaken är att avhandlingen är 
empiridriven och talent management i det empiriska fältet visade sig 
fokusera på just chefer. Detta fokus på chefer är både en begränsning 
och en möjlighet. Det är en begränsning såtillvida att det hade varit 
intressant att öka förståelsen för talangförsörjningen inom yrkesgrup-
per som inte är chefer. Det kan även finnas en förväntan hos läsaren 
att avhandlingen omfattar andra yrkesgrupper, exempelvis specialis-
ter. Att det är fokus på talangförsörjning till chefsroller är dock också 
en möjlighet. Det ökar kunskapen om hur talent management kan 
ta form i framtiden, det vill säga vilken form inflytandet från dagens 
chefselit har haft.

Fokuset på chefer avgränsas ytterligare genom det explicita syfte 
som företaget hade formulerat för talent management: att försörja 
chefspositioner på den högsta hierarkiska nivån, den globala, med 
ledartalanger. Det är en begränsning eftersom ämnet kan kännas min-
dre relevant för mindre, lokala verksamheter. Men att studera ett mul-
tinationellt företag medför också en möjlighet att vara relevant för 
många människor och organisationer i olika delar av världen.
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1.3 Avhandlingens utformning och struktur

För att uppfylla sitt syfte och besvara forskningsfrågorna har avhand-
lingen utformats som följer:

I kapitel 1, introduktionen, ger jag en över gripande beskrivning 
av hur avhandlingen tog form, för att sedan direkt beskriva syftet och 
forskningsfrågorna följt av avsnittet som beskriver hur avhandlingen 
är utformad med avgränsningar, utformning och struktur. Med intro-
duktionen som grund faller det sig naturligt att göra en fördjupning i 
forskningsläget.

Mitt teoretiska ramverk består av flera delar. I kapitel 2 presenteras 
teori för talent management. I kapitel 3 behandlas human resource 
management (HRM). Kritisk managementteori (critical management 
studies, CMS) diskuteras längre fram.

Därefter följer kapitel 4 om metod. Metod placeras före det reste-
rande teoretiska ramverket i kapitel 5 av det skälet att valet av Bour-
dieu har påverkat metodvalet. I kapitlet om metod redogör jag för min 
syn på kunskap och vetenskap, forskningsstrategi och mitt metodval 
och på vilka grunder jag valde dem. Jag beskriver också tillvägagångs-
sätt i design, datainsamling och analys och även empiriskt framställ-
ningssätt. Här behandlar jag kritisk etnografisk metod, forskarens roll 
och forskningsetik. Avhandlingen är utformad genom en interaktiv 
design, där det teoretiska ramverket gradvis har tagit form under ana-
lysen, som är empiridriven.

I kapitel 5 diskuteras kritisk managementteori (critical manage-
ment studies, CMS). I CMS är det centralt att problematisera makt 
och dess konsekvenser. För det ändamålet – att göra en kritisk mak-
tanalys – har jag valt Bourdieus teoretiska ramverk, och introducerar 
även de begrepp i hans ramverk som jag valt att använda i den här 
avhandlingen.

I kapitel 6 introduceras företaget för studien. I kapitel 7–9 följer en 
empirisk redovisning av ledningens arbete med talent management. 
Redovisningen är progressiv, det vill säga den växer fram gradvis: först 
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retoriken, sedan designen, följt av en redogörelse av det kronologis-
ka händelseförloppet med talent management. I kapitel 8 presenteras 
empiri i form av kontextuella vinjetter med relevans för talent mana-
gement. Kapitel 9 presenterar slutligen empiri i form av scener från 
företagets globala arenor.

Analysen i kapitel 10 är indelad i fyra avsnitt och följer en stegvis 
analytisk process baserad på hur jag genomför en maktanalys av ta-
lent management med hjälp av Bourdieus teoretiska ramverk. För att 
underlätta läsning av analyskapitlet summeras i slutet av varje avsnitt 
de övergripande temana som har diskuterats i avsnittet. Slutsatser 
och syntes av analysen i sin helhet är sammanställda i analyskapitlets 
sista avsnitt. I det sista avsnittet är termer som kommer från talent 
management markerade med fet stil, begrepp som är relaterade till 
Bourdieus ramverk, makt och ett kritiskt managementperspektiv är 
markerade med kursiv stil.

I kapitel 11 förs en diskussion där jag summerar hur jag har besva-
rat min syftesformulering och mina forskningsfrågor i avhandlingen, 
diskuterar avhandlingens bidrag till teori och praktik och reflekterar 
över metod.



2. TALENT MANAGEMENT

Presentationen av det teoretiska ramverket inleds här och fortsätter 
sedan i kapitel 3 och 5. I det här kapitlet behandlas huvuddragen 

i litteraturen om talent management, dess drivkrafter och principer. 
Som framgår av introduktionen till avhandlingen (sidan 13) är talent 
management ett av de snabbast växande områdena inom akademiska 
studier av management (Collings et al., 2015). År 2001 publicerades 
den första artikeln om talent management i en vetenskapligt granskad 
tidskrift, men majoriteten av artiklarna om talent management har 
publicerats efter 2010 (Thunnissen & Gallardo-Gallardo, 2017). Lewis 
och Heckman (2006) liksom Thunnissen et al. (2013) har identifierat 
vilka huvudsakliga frågeområden som forskningen på talent manage-
ment cirkulerat kring. Deras resultat överensstämmer till stora delar 
och kan sammanfattas med att följande frågor har varit centrala för 
forskare inom talent management under de senaste decennierna: 1) 
kartlägga vilka praktiker som talent management omfattar, 2) under-
söka sambandet mellan talang och verksamhetsresultat och 3) definie-
ra vad begreppet talang betyder. Dessa tre frågeområden behandlas i 
avsnitten som följer här.

2.1 Praktiker i talent management

En rigorös och aktuell genomlysning av forskningsläget på talent 
management gjordes år 2017 av Thunnissen och Gallardo-Gallardo 
(2017). De analyserade 148 artiklar publicerade i vetenskapligt gran-
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skade tidskrifter mellan åren 2006 till 2016. Författarna har undersökt 
artiklarnas teoretiska utgångspunkt har även kartlagt forskningsde-
sign, analysnivå, population och kontext. De sammanställer hur artik-
larna är fördelade på olika praktiker inom talent management: attra-
hera, rekrytera och välja ut talanger: 21 procent; identifiera talanger: 
22 procent; utbildning: 10 procent, bibehålla talanger (eng: talent re-
tention): 16 procent och successionsplanering mindre än 10 procent.

Resultatet att mindre än 10 procent av artiklarna handlade om suc-
cessionsplanering ger en förändrad bild jämfört med tidigare. Lewis 
och Heckman (2006) fann nämligen i en granskning av talent mana-
gement som de gjorde drygt 10 år tidigare, att successionsplanering 
var ett område som intresserade många forskare. Skillnaden i resul-
taten kan också vara en fråga om hur saker benämns och kategori-
seras. Mellahi och Collings (2010) beskriver att talent management 
emellanåt förekommer under benämningen successionsplanering, vil-
ken i sin tur av andra forskare behandlats som en praktik inom talent 
management. Stadler (2011) beskriver att med successionsplanering 
avses planering av efterträdare till nyckelroller, för att säkerställa ta-
langförsörjning till kritiska roller.

Mellahi och Collings (2010) beskriver att talent management emel-
lanåt förekommer under benämningen successionsplanering, vilken i 
sin tur av andra forskare behandlats som en praktik inom talent ma-
nagement. Delpraktiker inom talent management går i varandra som 
antingen synonymer till, eller delmängder av, både varandra och ta-
lent management. Dessutom likställs talent management även med det 
forskningsområde som det tillhör och är sprunget ur, det vill säga hu-
man resource management (HRM). Det leder till att jag gör en samlad 
bedömning att det har varit begränsade möjligheter till en god över-
blick över fältet för talent management. Även Thunnissen et al. (2013) 
anser att på grund av denna begränsade överblick har vi fortfarande 
inte någon komplett bild av vad som händer med talent management i 
vardagen i organisationer; huruvida talent management ger fördel, om 
det utvecklas och förbättras i organisationer – och i så fall hur.
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Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) lyfter i sin kartläggning 
fram Bredin och Söderlunds bidrag (2013) som unikt, eftersom de in-
troducerar projektarbete i fältet för talent management. Thunnissen 
och Gallardo-Gallardo betonar projektarbetets vikt som kanal för 
talangförsörjning. Projekt kan vara en kanal för talangförsörjning på 
flera sätt. Ett exempel är att projektarbete kan ge möjligheter för med-
arbetare att visa sina talanger. Ett annat exempel är att projektarbete 
kan öka utbudet av möjligheter för medarbetare att skaffa sig ledarer-
farenhet i roller såsom teamledare.

Bolander et al. (2017) har genomfört empiriskt grundad forskning 
och integrerat litteratur för att eftersträva att skapa en holistisk typolo-
gi för talent management. I denna typologi delar författarna upp talent 
management i en rad praktiker som till övervägande del överensstäm-
mer med den kategorisering som Thunnissen och Gallardo-Gallardo 
(2017) gjorde: rekrytering, talangidentifiering, talangutveckling, kar-
riärsstöd och successionsplanering, samt talent retention. Med ”talent 
retention” menas att behålla talanger av rang i organisationen; de ska 
motiveras att stanna kvar genom exempelvis en skapad förväntan om 
karriär och löneutveckling (Stahl, Björkman, Farndale, Morris, Paauwe, 
Stiles, Trevor & Wright, 2012). Lewis och Heckman (2006) behandlar 
också talangpooler och att det kan avse att utveckla talanger i riktning 
mot specifika nyckelroller. På så sätt är talangpooler en kombination 
av talangutveckling och successionsplanering. Collings och Mellahi 
(2009) ser på talent management som ett systematiskt tillvägagångs-
sätt med att identifiera individer som både har potential och presterar 
–  för att säkerställa att de fortsatt stannar kvar i organisationen:

Our definition of strategic talent management – as activities and pro-
cesses that involve the systematic identification of key positions which 
differentially contribute to the organisation’s sustainable competiti-
ve advantage, the development of a talent pool of high potential and 
high performing incumbents to fill these roles, and the development 
of a differentiated human resource architecture to facilitate filling the-
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se positions with competent incumbents and to ensure their continu-
ed commitment to the organisation emphasises the identification of 
pivotal positions as the point of departure for strategic talent mana-
gement systems. For an organisation to fully exploit the potential of 
their internal talent, they must first identify those positions within 
the organisation which have the potential to differentially impact on 
performance. It is only then that the emphasis shifts to filling those 
positions. In this regard we argue that the key is the development 
of a talent pool of high potential and high performing employees to 
fill these pivotal positions. Finally, we point to the requirement to 
support both of these stages with a differentiated HR architecture to 
maximise the potential for exploiting the talent pools. (s. 311)

Dessa kategoriseringar av olika praktiker inom talent management 
som såväl Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) som Bolander et 
al. (2017) och även i viss mån Lewis och Heckman (2006) gör, indike-
rar att praktikerna är faser som följer på varandra när en organisation 
ska hantera talanger.

I den här avhandlingen undersöks vardagens talangarbete. Bolan-
der et al. (2017) har funnit att praktikernas karaktär varierar i olika 
branscher. Enligt Al Ariss et al. (2014) så är det generellt sett inte en 
fast uppsättning delpraktiker som rekommenderas (eng: best-practi-
ce), utan snarare en anpassning till varje organisations strategi och 
situation, ett förhållningssätt (eng: best fit).

Det har varit en etablerad syn att talent management präglas av, 
och är anpassat för, villkor i USA (Collings, Scullion & Vaiman, 2011). 
Detta omkullkastas dock av Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) 
som visar att detta påstående är överdrivet, eftersom 39 procent av de 
data som samlats in är baserade på forskning i andra delar av världen. 
Även om det fortfarande är en övervägande andel av artiklarna som 
kommer från USA (56 artiklar) och Storbritannien (56 artiklar), så 
är det forskare från hela 44 olika länder som har publicerat sig inom 
talent management: Australien (34 artiklar), Holland (26 artiklar), 
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Irland (22 artiklar), Sydafrika (21 artiklar), Belgien (19 artiklar) och 
Tyskland (19 artiklar). Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) har 
funnit att syften, val av studieobjekt och forskningsfrågor om talent 
management varierar med den geografiska hemvisten för forskningen. 
Att det råder en variation i forskningen på talent management i olika 
delar av världen kan förklaras på olika sätt. Det skulle kunna vara en 
indikation på att olika geografiska regioner har olika behov och pro-
blem att lösa beträffande talent management; det kan vara ett teck-
en på talent management som kontextuellt betingad. En annan, eller 
snarare adderande, förklaring kan vara att det beror på en geografisk 
variation i den akademiska världen med olika forskningstraditioner 
och metodval.

2.2 Verksamhetsresultat: syftet med talent management

Som framgår av introduktionen (sidan 13) är den gängse utgångpunk-
ten att talent management är affärsavgörande, och därför är det enligt 
Iles et al. (2010) ett högt prioriterat område för företagsledare. In-
tresset för området drivs av att det anses som en konkurrensfördel att 
maximera talangen bland medarbetare (Scullion & Collings, 2010). 
Eftersom organisationer måste prestera kontinuerligt bättre än sina 
konkurrenter för att överleva i dagens dynamiska och konkurrensdriv-
na marknad, har talangfrågan kommit att bli en av de mest strategiska 
för nutidens chefer (Boudreau & Ramstad, 2005; Collings & Mellahi, 
2009) och betraktas som avgörande för att organisationer ska vara 
framgångsrika och växa (Iles et al., 2010). 

Samtidigt upptar det forskares intresse att det förväntade resultatet 
av talent management uteblir. Managementpraktiker i multinationel-
la företag tenderar att kännetecknas av ad hoc och ett slumpmässigt 
tillvägagångssätt (McDonnell et al., 2010). Vidare skriver Thunnissen 
et al. (2013) att huvudparten av litteraturen om talent management 
kännetecknas av unitarism och uppvisar en instrumentell och statisk 
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syn på att arbeta med talangfrågor. Thunnissen och Gallardo-Gallardo 
(2017) beskriver framställningen av talent management som en ma-
skinmässig process. Thunnissen et al. (2013) har visat på att det saknas 
samsyn om vad talent management är, och de för fram att den situa-
tionen hindrar möjligheten att åstadkomma en brett accepterad teori 
för talent management.

Mellahi och Collings (2010) har funnit att det finns risk att chefer 
som inte uppvisar goda affärsresultat blir straffade, vilket leder till en 
tendens hos chefer att behålla talanger i sin egen enhet. Författarna 
belyser att det förhållningssättet är motsatt till grundidén för talent 
management: grundidén att enheter ska vara, vad de benämner, ”ta-
langfontäner”. Jag tolkar deras resonemang som att chefer i viss mån 
säkerställer sin egen prestation och karriär på det sättet, genom att 
behålla talanger som sina underordnade i den egna enheten.

Med anledning av internationaliseringen av arbetslivet har ta-
langförsörjning fått en global dimension (Al Ariss et al., 2014). An-
ledningen är att marknadsriskerna anses vara så mycket större i glo-
bala verksamheter, argumenterar McDonnell et al. (2010). Mellahi 
och Collings (2010) har intresserat sig för de processer som utspelar 
sig mellan filialer och huvudkontor i multinationella företag. De har 
identifierat utmaningar med att understödja karriären för talanger 
ute i filialer. Författarna har funnit att globala chefer har svårt att dra 
verklig nytta av talanger i hela organisationen på grund av relationell 
distans. Relationell distans mellan globala chefer och lokala talanger 
kan i praktiken begränsa talangurvalet till att bara omfatta ett snävare 
nätverk med närhet till det globala huvudkontoret, enligt författarna. 
Jag tolkar att detta fenomen kan urholka grundidén med talent mana-
gement: att hitta de bästa talangerna. 

Mellahi och Collings (2010) skriver att arbetet med talent manage-
ment i praktiken genererar en så ansenlig mängd data att den tenderar 
att bli oöverskådlig. Detta gäller i synnerhet stora globala organisatio-
ner. Som en konsekvens behöver huvudkontor förenkla talangarbetet. 
De tenderar då att minska räckvidden för talangidentifieringen, vil-
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ket i sin tur resulterar i ett begränsat urval där relationell närhet till 
huvudkontoret får företräde. En kritisk reflektion jag gör baserat på 
detta är att konsekvensen blir att gå emot grundidén med talent ma-
nagement. Stadler (2011) har ett för talent management typiskt fokus 
på ledare och för fram att ett syfte med talangidentifiering är dels att 
åstadkomma chefsförsörjning till höga positioner, dels att skapa un-
derlag för organisationsanalys med avseende på talanger.

A talent review, usually executed within the context of a talent stra-
tegy, is a rigorous competency-based assessment of employees, to 
identify high-potential employees and future leaders, determine 
bench strength at a particular level (e.g. senior management), iden-
tify talent gaps, organizational vulnerabilities and risks, and to deve-
lop a view of organizational capability. Talent review processes assess 
candidates against a set of competency clusters and the results from 
the input to multiple human capital management processes and stra-
tegies, such as succession management amongst others. (s. 266)

Talangidentifiering operationaliseras genom talanggenomgångar 
(”talent reviews”), enligt beskrivning av Stadler (2011). Författaren 
beskriver talanggenomgången som en rigorös, kunskapsbaserad be-
dömningsprocess för att identifiera talanger och uppmanar till att 
bedömningsinstrument bör användas som stöd i processen. Bedöm-
ningsbeslut som är fattade på vetenskaplig grund medför högre preci-
sion i identifieringen av vem som är en talang och det kan åstadkom-
mas genom att ett flertal olika instrument kombineras, argumenterar 
Stadler. Holgersson (2013) beskriver att en så kallad kompetensbase-
rad bedömningsmetod framställs som opartiska i samband med urval 
och rekrytering av företagsledare, men att det är en myt. Författaren 
har funnit att den här typen av processer i stället tenderar att exklude-
ra kvinnor och ge fördel till vissa män. Hunter (2006) belyser att flera 
av de bedömningsinstrument som har stor spridning i arbetslivet bris-
ter i vetenskaplig förankring. Författaren har också funnit att orga-
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nisationer tenderar att använda suboptimala metoder i urvalsproces-
ser, till exempel i rekryteringsprocesser. Lewis och Heckman (2006) 
höjer en kritisk röst genom att belysa att när det argumenteras för 
rigorösa talangbedömningar som inbegriper potential och prestation 
hos individer, så ignoreras den omfattande litteratur som problemati-
serar missbedömningar och motiv hos den bedömande parten. Ope-
rationaliseringen av talent management och dess urvalsprocesser är 
utformade på ett sätt så att det finns risk för diskriminering (Festing, 
Kornau & Schäfer, 2015) vilket hindrar talangfulla kvinnor att uppnå 
resultat av sina insatser på arbetsplatser i samma grad som män (Tatli, 
Vassilopoulou & Özbilgin, 2013). Enligt Thunnissen et al. (2013) är 
kvinnors och mäns olika villkor på arbetsplatser inte belysta inom ta-
lent management. Al Ariss och Crowley-Henry (2013) berör jämlikhet 
och lyfter fram att talent management i hög grad har fokuserats på 
internationella chefskarriärer, men att det i den globala dimensionen 
finns ett behov av att också utveckla kunskap i relation till frågor om 
migration och mångfald. Författarna har undersökt internationella 
karriärvägar och funnit att litteraturen fokuserar på de priviligierade. 
Samhället som analytisk nivå behandlas inte heller i någon avsevärd 
omfattning inom talent management, enligt Boudreau och Ramstad 
(2005). Författarna synliggör att det saknas ett hållbarhetsperspektiv 
inom HR och talent management och menar att det pågår ett skifte i 
synen på vad som är framgång i en organisation; ett ensidigt fokus på 
ägarvärde som organisationsframgång utmanas av behovet att värdera 
hållbarhet.

2.3 Talangsyn

Dries (2013) har i en litteraturgenomgång identifierat och analyserat en 
mängd talangdefinitioner som figurerar i litteraturen och gjort en syn-
tes av fem spänningsfält i konstruktionen av talang. Författaren har vi-
sat att den position som organisationer väljer i respektive spänningsfält 
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har påverkan på hur de utövar sitt talangarbete. Dessa fem spännings-
fält är: 1) subjekt–objekt, 2) inkluderande–exkluderande, 3) medfödd–
förvärvad, 4) input–output och 5) kontextuellt beroende eller inte. Det 
första spänningsfältet, subjekt–objekt, handlar om den enskilda talang-
ens grad av ansvar och förmåga att själv driva sin yrkesutveckling, med-
an det andra spänningsfältet, exkluderande–inkluderande, handlar om 
huruvida talang bara finns hos en liten elit eller om alla har talang i 
skiftande former. Iles et al. (2010) beskriver exkluderande kontra in-
kluderande talangstrategi som en dualism. Bolander et al. (2017) ger 
en mer detaljerad syn på denna dualism genom att identifiera fyra olika 
positioner mellan ytterligheterna exkluderande–inkluderande: elitis-
tisk, kompetitiv, entreprenöriell eller humanistisk talangsyn. Det tredje 
spänningsfältet handlar om huruvida talang är medfödd eller kan för-
värvas. Gallardo-Gallardo, Dries och González-Cruz (2013) förklarar 
vad som menas med förvärvad talang och använder då uttrycket ”det 
man gör ofta blir man bra på”, och medfödd talang som sinnebilden av 
en individ som var ett musikgeni redan som barn. Meyers, van Woer-
kom och Dries (2013) lyfter fram spänningsfältet medfödd–förvärvad 
(eng: nature–nurture) som centralt i talangbedömning. 

Dries (2013) har funnit att det i organisationer finns ett samband 
mellan talangsynen i en organisation och valet av talangstrategi. För-
fattaren menar att en organisation som har synen att talang är med-
född, har en tendens att ha en exkluderande talangstrategi, där större 
vikt läggs vid rekrytering och även vid att identifiera talanger med 
hjälp av bedömningsinstrument. Vidare beskriver författaren att om 
synen i stället är att talang kan förvärvas, så är en naturlig konsekvens 
att satsa på inkludering och utbildning på bredden. Det fjärde spän-
ningsfältet, input–output, avser skillnaden i synen om huruvida talang 
antingen handlar om motivation och ambition (input) eller om mål 
och resultat (output). Det femte spänningsfältet är frågan om talang 
är kontextuellt betingad, eller om den är överförbar mellan olika sam-
manhang (Dries, 2013).

Dries, Vantilborgh och Pepermans (2012 ) har funnit att individer 
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som uppvisar ”learning agility” har högre sannolikhet att bli identi-
fierade som talanger. Jag vill tillföra ett kritiskt perspektiv genom att 
uppmärksamma semantiken, att författarna fokuserar på att individer 
kan bli identifierade som talanger, det vill säga att det inte nödvändigtvis 
innebär att de är talanger.

Enligt (Thunnissen et al., 2013) har många såväl forskare som prakti-
ker inom talent management en preferens för den elitistiska varianten, 
det vill säga en exkluderande talangsyn. Det medför att talangsatsning-
ar riktas mot en liten exklusiv delmängd av medarbetare: talangerna. 
Vidare skriver de att andra författare visar på ett motsatt förhållnings-
sätt till det elitistiska som innebär att i stället utgå från att alla medarbe-
tare har en inneboende talang, och uppgiften är att hitta, utveckla och 
nyttiggöra den. I den varianten utformas talanginitiativ för att omfatta 
alla medarbetare i organisationen, vilket i litteraturen brukar benäm-
nas inkluderande talangstrategi (Thunnissen et al., 2013). Författarna 
är kritisk till en elitistisk talangstrateg och likaså Pfeffer (2001) som har 
funnit att det leder till en omvänt självuppfyllande profetia om en lägre 
prestation från de medarbetare som inte identifierats som talanger.

Enligt Lewis och Heckman (2006) resulterar talent management i 
klassificering och kategorisering av talanger. Boudreau och Ramstad 
(2005) argumenterar för att en segmentering av talanger är av högsta 
vikt för att utforma talangstrategier, och jämför detta med att det är 
lika avgörande som att segmentera kundmarknaden för att anpassa 
marknadsstrategier. Det leder fram till ett behov av administrativa 
stödsystem för att hantera den omfattande mängd data som uppstår 
med anledning av dessa aktiviteter, enligt Lewis och Heckman (2006).

Lewis och Heckman (2006) har funnit att ett vanligt förekomman-
de synsätt är att talang utgörs av en kombination av två dimensioner: 
prestation och potential, som båda ska vara höga för att en person ska 
betraktas som talang. Enligt Dries och Pepermans (2012) har potenti-
al högre dignitet än prestation som indikator på talang, men de beto-
nar samtidigt att det trots allt, i praktiken, är prestation som används 
flitigast. Även Mäkelä et al. (2010) har funnit att synen på talang i 
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multinationella företag ofta baseras på organisationens bedömning av 
individers prestation. Enligt Dries, Pepermans och Carlier (2008) är 
en orsak till detta att det anses lättare att mäta aktuell prestation än 
att försöka mäta de mer subtila kännetecknen på potential. En kritisk 
hållning till begreppet potential har Silzer och Church (2009), vilka 
beskriver att potential har väckt nyfikenhet i organisationer och på 
grund av det blivit ett vanligt förekommande begrepp i dessa sam-
manhang. Författarna betonar att det är en utmaning att definiera be-
greppet trots att det är vanligt förekommande i organisa tioner. 

Linghag (2009) har funnit att begreppet potential är viktigt att 
belysa ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom i bedömningssamman-
hang tenderar mäns potential att ses som obegränsad, medan kvinnors 
potential däremot bedöms vara begränsad. Festing et al. (2015) pro-
blematiserar att det finns en omedveten idealbild av talangen som en 
man. Holgersson (2003) belyser att rekryteringsprocesser av företags-
ledare präglas av homosocialitet, att välja personer som har likheter i 
stället för olikheter. Makarem, Metcalfe och Afioni (2019) har gjort 
textanalys inom talent managent och visat att den domineras av en 
maskulinitetsdiskurs. Van den Brink och Benschop (2011) har också 
intresserat sig för förekomsten av en excellensdiskurs och funnit att 
den missgynnar kvinnors karriär.



3. HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT

Wright och McMahan (2011) beskriver att HR-funktionens uppgift 
är att utforma hur mänskliga resurser nyttiggörs för att åstad-

komma verksamhetsresultat. Chuai och Preece (2008) diskuterar hu-
ruvida det egentligen är någon skillnad mellan talent management 
och HRM (human resource management). Strategisk HRM är enligt 
dessa författare ett makroperspektiv på den funktion HRM fyller i 
stora organisationer. HRM:s utveckling är både sammanvävd med 
och påverkad av organisations- och ledningsteorins utveckling (Itani, 
2017). Organisationsledning enligt principer för HRM säkerställer att 
organisatoriska mål uppnås (Boxall & Purcell, 2003). Det skriver även 
Delery och Doty (1996) och konkretiserar med exempel på vad HRM 
kan leda till: bättre verksamhetsresultat tack vare höjd produktivitet, 
bättre kvalitet i interaktion med kunder och bättre försäljningsresul-
tat. Legge (2005) för fram ett kritiskt perspektiv på dessa slutsatser 
och menar att man bör problematisera huruvida de uppfylls i prakti-
ken. Alvesson et al. (2011) anlägger ett kritiskt managementperspek-
tiv och skriver att HRM-diskurser har stor utbredning globalt i ar-
betslivet. Författarna menar att dessa diskurser kännetecknas av att 
vara grandiosa. Boselie (2010) belyser att HRM-diskursen inrymmer 
en retorik om att medarbetare är den mest värdefulla tillgången för 
organisationer och tillägger att fokus på medarbetarna ökar i goda ti-
der, men när det sedan blir lågkonjunktur så avtar detta fokus och då 
är personalneddragningar i stället i fokus.
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3.1 HRM som funktion och praktiskt personalarbete

HR-funktionen i en organisation har vanligtvis ansvar för bland annat 
löner och kompensation och kompetensutveckling (Dessler, 2009). 
Det praktiska personalarbetet sker i samarbete mellan linjechefer och 
personalfunktionen – men med ett otydligt gränssnitt (Damm & Ten-
gblad, 2000). Författarna menar att det är vanligt att dela in organi-
sationsstrukturen för HR i två delar: organisationsövergripande res-
pektive linjespecifikt. 

Alvesson skriver i sin bok ”Personalchefens arbete och identitet – 
strategier och strul” (2014) att HR har sitt ursprung i personalfunk-
tionen, som traditionellt har arbetat med huvudsakligen administrati-
va personalfrågor, men att HR-funktionen idag har utvecklats till att 
också omfatta strategiska personalfrågor – detta som en följd av att 
organisationer har börjat lägga ännu större vikt vid personalens kom-
petens. HR:s administrativa historia medför att medarbetare i funk-
tionen har haft en hög andel kvinnor. Andelen kvinnor har betydelse 
och kan mätas strukturellt (Wahl, 2003).

Könsfördelningen såväl på olika organisatoriska nivåer som i olika 
yrkeskategorier eller funktioner har betydelse för inkludering och ex-
kludering (Kanter, 1978, 1993; Wahl, 2003). Författarna skriver ock-
så att yrken och funktioner kan vara könsmärkta. O’Neil, Hopkins 
och Bilimoria (2008) skriver att HRM-praktiker (dit jag räknar ta-
lent management) generellt sett har en avgörande roll att säkerställa 
att kvinnor är inkluderande på arbetsplatser, får karriärplanering och 
blir befordrade. Festing et al. (2015) drar en motsatt slutsats: såsom 
HRM-praktiken är utformad, så fungerar den kontraproduktivt vad 
gäller att stärka kvinnors position i organisationer. En faktor som av-
gör inkludering och exkludering är tillgång till nätverk (Wahl, Hol-
gersson, Höök & Linghag, 2011). 
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3.2 HR balanserar mellan motstridiga förväntning och krav

En modern HR-funktion måste fungera som en affärspartner till 
verksamheten, enligt Alvesson (2014). Han beskriver att HR ansva-
rar för en mängd praktikkoncept för att både driva på och underlätta 
till exempel mål- och utvecklingssamtal, löner och förmåner, kom-
petensutveckling och talent management. Alvesson konstaterar ock-
så att informationsteknologi har kommit att få en stor betydelse för 
HR-funktionen, till stor del på grund av mängden data som genereras 
i samband med administration av personalen, men även nutida digi-
talisering av lärande och kommunikation. Ellehuus (2012) har funnit 
att det finns en förväntan på att HR-funktionen ska ha dubbla rol-
ler: personalen i HR-funktionen ska både hålla linjechefer ansvariga 
för affärs- och talangresultat och samtidigt stödja dem i den uppgif-
ten. HRM-forskaren Legge (2005) har ur ett kritiskt management-
perspektiv belyst att HR-chefer kan bli offer för tvetydigheter. Aust, 
Brandl och Keegan (2015) har funnit att de dubbla förväntningarna 
orsakar paradoxer för HR att åstadkomma resultat. Itani (2017) anser 
att HRM i högre grad behöver belysas ur ett kritiskt management-
perspektiv. Kritisk managementteori behandlas i kapitel 5. Lang och 
Regos artikel ”German Human Resource Management professionals 
under tension: A Bourdieusian approach” från 2015 är en av de få ar-
tiklar som kommit fram i litteraturgenomgången där författarna gör 
en Bourdieu-analys för att undersöka maktaspekter i förhållande till 
HRM. De har funnit att HR kan hamna i en ”sandwich-position”, det 
vill säga i kläm mellan olika förväntningar och maktspel. Vidare be-
skriver de att HR-personal anlägger olika motstrategier för att stärka 
sin maktposition genom att profilera sig som en av fyra roller: strate-
gikonsult, servicefunktion, kontrollfunktion eller kvalificerad genom 
certifieringar. 

Avslutningsvis, Aust et al. (2015) betonar att det behövs en för-
flyttning från ett dualismperspektiv till ett paradoxperspektiv när vi 
undersöker och problematiserar HRM. Författaren beskriver att kon-
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sekvenser av paradoxer uppstår på organisationsnivå, men även på in-
dividnivå eftersom konsekvenser av HRM-paradoxer måste hanteras 
av organisationsmedlemmarna. Denna teorigenomgång synliggör att 
makt har betydelse inom HRM och att det därmed är intressant och 
relevant att belysa talent management ur ett kritiskt managementper-
spektiv, vilket behandlas i kapitlet som följer.



4. METOD

I det här kapitlet redogörs för avhandlingens forskningsdesign, me-
todologiska inriktning och upplägg. Här positioneras också studien 

vad gäller syn på kunskap och verklighet. Vidare beskrivs vilka kvali-
tetsmässiga överväganden som ligger till grund för de metodologiska 
valen, och även konsekvenser av dessa val behandlas.

För att positionera studien används en modell från Nylén (2005) 
med fyra olika varianter på kombination av kunskaps- och verklighets-
syn i forskning. De fyra varianterna är skapade utifrån två dimensioner. 
Den ena dimensionen handlar om vems röst som framträder i den em-
piriska framställningen, forskarens eller empirins röst. Den andra di-
mensionen handlar om verklighetssyn, om verklighet antingen är data 
och text eller om data speglar en fristående social verklighet. När dessa 
två dimensioner kombineras resulterar det i fyra alternativa framställ-
ningsstrategier. Den framställningsstrategi som kännetecknar den här 
avhandlingen är den variant som Nylén benämner det fragmenterade 
pusslet (och inte de andra alternativen: den självbiografiska berättel-
sen, den unika konversationen eller den sammanhållna fallbeskriv-
ningen). Den valda positionen innebär att det är en kvalitativ fram-
ställning som kännetecknas av ”flerstämmighet”, ”motsägelser” och 
”skapande”. Att välja att positionera studien som det fragmenterade 
pusslet medför enligt Nylén att ge uttryck för en syn att den empiriska 
texten får representera verkligheten. Vad gäller vem röst som framträ-
der så uppmärksammas visserligen empirins röst när empirin skapas, 
men min (forskarens) röst får betydelse dels genom mina tolkningar, 
dels genom mitt urval och reducering av det empiriska materialet.
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För att undersöka hur talent management konstrueras i organisa-
tioner eftersträvades en forskningsmetod som hade potential att bely-
sa sociala praktiker, och en kvalitativ metodinriktning valdes. Kvalita-
tiv metodinriktning medför att gå djupare in i enstaka miljöer med ett 
intresse för aktörernas meningsskapande (Czarniawska, 1998; Alves-
son & Sköldberg, 2008). Czarniawska poängterar att det råder en hög 
frihetsgrad inom samhällsvetenskapen vad gäller att välja forsknings-
metod, och Nylén (2005) skriver att inom olika kvalitativa forsknings-
inriktningar så kombineras metoder på en mängd olika sätt. Båda för-
fattarna betonar vikten av att motivera metodval och även tillhörande 
tillvägagångssätt.

I denna studie har den empiriska redogörelsen och analysen ut-
förts växelvis, vilket i sin tur har resulterat i att upplägget av dessa två 
delar har påverkat varandra, liksom även upplägget av det teoretiska 
ramverket. Forskningsprocessen kännetecknas av en så kallad abduk-
tiv design, vilken enligt Alvesson och Kärreman (2011) kan ses som en 
process i tre faser där forskaren först utgår från en viss teori, för att 
sedan genom tolkning och reflektion identifiera ett intresseväckande 
socialt fenomen, som sedan i sin tur leder till teoretisk utveckling. I 
den här avhandlingen motsvarades den första fasen av att ta avstamp i 
forskningsläget på talent management (sidan 23) inom det akademis-
ka området human resource management (HRM) (sidan 34). Detta 
gjordes tidigt i studien och det visade sig att det fanns en begränsad 
mängd forskning. Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) bekräftar 
att antalet publikationer inom talent management ännu inte hade ta-
git fart vid den tiden. 

Den andra fasen av de tre tog form i samband med genomläsning 
av den empiri som hade skapats i studien. Ett intresseväckande socialt 
fenomen som identifierades i den andra fasen var betydelsen av makt i 
managementpraktiken när talent management konstruerades. Intres-
seväckande var att maktteori var i stort sett frånvarade i litteraturen 
om talent management i studiens initiala litteraturgenomgång. Det 
katalyserade en ”kritisk vändning” i forskningsprocessen. Alvesson 
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och Deetz (2000) beskriver att makt är inbäddad i sociala praktiker. 
Att vara uppmärksam på makt och dess konsekvenser är centralt inom 
kritisk managementteori (ibid.). Detta kritiska managementperspek-
tiv satte också sökljuset på att design av talent management i hög 
grad kännetecknas av att vara baserad på normativa verktyg, vilket 
är karaktäristiskt för mainstream management, enligt Alvesson och 
Deetz (2000). Av det skälet introducerades kritisk managementteori 
i det teoretiska ramverket för att bidra till teoretisk utveckling inom 
talent management. För att skapa empiri genomfördes ett fältarbete 
med kritisk etnografisk metod. Studiens användningssätt av kritisk 
etnografisk metod, vilket redovisas i detalj på sidan 45, ligger i linje 
med hur Alvesson et al. (2011) beskriver att det kan göras. Fältarbetet 
resulterade i en omfattande mängd empiri. Innan forskningsproces-
sens kritiska vändning var planen att reducera materialet till en re-
dogörelse av de karaktäristiska verktygen och händelseförloppet med 
talent management (sidan 76). I och med den kritiska vändningen 
expanderades den empiriska redogörelsen till att också omfatta fler 
delar av det befintliga empiriska materialet. Kompletteringen bestod 
i redogörelser för kontextuella skeenden som berikade empirin och 
gav underlag för en maktanalys. Figur 1 nedan sammanfattar de olika 
momenten i forskningsprocessen.

För att tillföra ett kritiskt managementperspektiv sökte jag en yt-
terligare teoretisk konkretisering med avseende på hur makt skulle 
kunna analyseras på ett fruktbart sätt i talent management. Det fann 
jag till slut i Bourdieus teoretiska ramverk. Det blev därmed en inrikt-
ning som i sig krävde ytterligare intressant fördjupning i litteraturen 
om Bourdieu. Den visade att Bourdieus ramverk låg i linje med av-
handlingens inriktning på en rad sätt, inte bara teoretiskt utan också 
metodologiskt och det har präglat den slutgiltiga versionen av den här 
avhandlingen.
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Figur 1: Forskningsprocessens faser och den kritiska vändningen

4.1 Att studera sociala praktiker med Bourdieus ramverk

Den här studien är baserad av Pierre Bourdieus teoretiska ramverk. 
En sådan inriktning får enligt Özbilgin och Tatli (2005) inte bara 
teoretiska implikationer på en managementstudie utan även metodo-
logiska. Malmio (2015) framhäver Bourdieus ramverk som rigoröst, 
mångfasetterat och ett användbart verktyg för att undersöka sociala 
praktiker, vilket är centralt i den här studien. Han skrev huvudsakli-
gen på franska och var mycket produktiv ända fram till sin död 2002, 
72 år gammal. Att han skapade ett omfattande material på franska 
gör det hela på sätt och vis svårtillgänglig. Det har i den här studien 
resulterat i en strategi för val av källor; att använda författare som 
fördjupat sig i Bourdieus teoretiska ramverk, tolkar det och förklarar 
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det. Donald Broady har, i tillägg till sina fullödiga Bourdieuanalyser, 
producerat omfattande material på svenska som grundligt förklarar 
Bourdieus teoretiska ramverk och placerar det i sitt vetenskapliga ur-
sprung och sammanhang. Även Swartz har tolkat Bourdieus teoretiska 
ramverk (och skriver på engelska). Ytterligare ett ställningstagande i 
förhållande till val av källor var att ta hjälp av de få forskare som be-
handlar hur Bourdieus ramverk kan komma till användning i manage-
mentstudier i organisationer, exempel på användning inom området 
human resource management (HRM) och med uppmärksamhet på 
jämställdhet.

Att med inspiration av Bourdieus ramverk göra en maktanalys i 
en enskild organisation, såsom i den här studien, är förknippat med 
utmaningar, eftersom några av Bourdieus begrepp, såsom fält (sidan 
66), inte låter sig avgränsas till endast en organisation, utan fält är, 
enligt Broady (1991) istället utsnitt av samhället, där organisationer 
kan vara en del. Att avgränsa ett maktfält inbegriper också begreppet 
kapital (sidan 67). Fördelningen av kapital avgör maktfördelning re-
lationellt. Innebörden av fält är att omfatta samtliga kapitalarter som 
är involverade i maktkampen. Emirbayer och Johnson (2008) belyser 
skillnaden mellan det grundläggande förhållningssättet i Bourdieus 
ramverk som just redovisats och att ha en forskningsstrategi som de 
benämner ”organization as a field”. Författarna poängterar också att, 
trots att begreppet fält är vida använt i managementstudier, så är det 
inte i den fullödiga betydelse som den i Bourdieus teoretiska ramverk. 
Av det skälet används fältbegreppet inte i den här studien, utan istället 
har en term ”arena” istället för fält. Arenan för makt har införts för 
att på så sätt markera att det inte kan uppfylla alla krav på ett makt-
fält. Till skillnad från det som är fallet med fält, att det omfattar alla 
kapitalarter och olika delar i samhället, så är arenan för makt avsedd 
för att undersöka en begränsad uppsättning kapitalarter inom en av-
gränsad organisation. Både Özbilgin och Tatli (2005) och Emirbayer 
och Johnson (2008) menar att det i studier av enskilda organisatio-
ner kan finnas en outnyttjad potential med att inspireras av Bourdieus 
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ramverk, en potential som behöver undersökas ytterligare, vilket görs 
i den här studien.

Bourdieu (1977) betonar att makt är inbäddad i praktiker när 
människor interagerar relationellt. För att analysera management-
praktiken ur ett kritiskt maktperspektiv ville jag, i linje med Bourdieu 
betona det relationella i sociala praktiker, managementpraktiker, och 
se dem ur ett perspektiv av ett föränderligt socialt nätverk. Det rå-
der ett växande intresse för relationella studier inom management och 
Bourdieus teoretiska ramverk är lämplig inspiration för det ändamålet 
(Özbilgin & Tatli, 2005; Emirbayer & Johnson, 2008). Özbilgin och 
Tatli (2005) föreslår att en relationell studie i en organisation utformas 
som en multinivåanalys, vilket har införlivats i och anpassats för den 
här studien. Författarna beskriver att i en relationell multinivåstudie 
behandlas aktörerna (vilka Bourdieu benämner ”agenter”) relationellt 
på två sätt: dels placeras de relationellt till varandra, dels placeras de 
i relation till organisationens maktordning. Enligt författarna kan re-
lationen mellan aktörer och maktordningen undersökas via organi-
sationskulturen, vilken består av historiska lager som har införlivats, 
och delvis blivit kvar, i kulturen under organisationens uppbyggnad. 
Dessa tre nivåer – aktörer, kultur och maktarena för en organisation – 
framgår av illustrationen i figur 2.

Figur 2: En multinivåstudie

MAKTARENA 
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Aktörer hanteras i den här studien på aktörsgruppsnivå. Utform-
ningen av analysen i den här studien har övergripande följande ar-
betsgång. Emirbayer och Johnson (2008) anger hur en maktanalys i 
organisation, som är inspirerad av Bourdieu, kan utformas. Forskaren 
bör söka efter maktstrukturer av över- och underordning (Bourdieu 
använder i stället termerna ”dominerande” och ”dominerade”). Det 
medför att belysa och synliggöra uppdelningar i sociala praktiker som 
leder till olika villkor för aktörer, beroende på deras maktposition, som 
avgörs av aktörernas kapital. Ett karaktärsdrag i Bourdieus forskargär-
ning var en strävan att upplösa traditionella dikotomier såsom objek-
tivism–subjektivism och även agent–struktur. Aktörerna (agenterna) 
interagerar med maktstrukturerna. På så vis re-legitimeras strukturer 
av aktörer (agenter), vilket medför att agenter är en förutsättning för 
strukturers existens. På så vis upplöses dikotomin agentskap–makt-
struktur för att i stället bli en dynamisk interaktion (Emirbayer & 
Johnson, 2008). Özbilgin och Tatli (2005) lyfter fram att med hjälp 
av Bourdieus metodologiska förhållningssätt blir det intersubjektiva, 
ömsesidiga och mångfasetterade i den sociala verkligheten i organisa-
tioner belyst i högre grad än i mainstream managementstudier. Öz-
bilgin och Tatli (2005) lyfter också fram fördelen med att Bourdieu 
betonar vikten av att forskaren idkar reflexivitet i forskningsproces-
sen, vilket medför att oförtrutet kritiskt granska sina tolkningar och 
slutsatser.

Bourdieu (1977) skriver att makt tar sig uttryck genom språket. 
Ett exempel på det är den maktposition som är förknippad med att 
etablera begrepp och termer och att tilldela mening till det som sker. 
Eftersom språket kan öppna för vissa innebörder och exkludera andra 
så är språket kopplat till makt (Thomas, 1993). Vidare skriver Bour-
dieu att i allt som har med språket att göra, i all interaktion, ligger 
det en symbolmakt. I den här avhandlingen uppmärksammas språket 
i interaktioner, och i analysen synliggörs maktaspekter i begrepp och 
termer som förknippas med praktikkonceptet för talent management, 
exempelvis begreppen talang och potential. För att analysera språk, 
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och handling, blir tolkning ett viktigt element i analysen (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). I avhandlingen har detta tagit sig uttryck på två 
huvudsakliga sätt. Det första sättet är att den empiriska redovisningen 
uppmärksammar interaktioner i form av språk och handling mellan 
nyckelaktörer. Det andra sättet är att i analysen tolkas språket relatio-
nellt med uppmärksamhet på makt i form av vad som tilldelas över- 
och underordning, vilket är dynamiskt. Etnografisk metod är lämplig 
för att skapa empiri till en relationell studie (Emirbayer & Johnson, 
2008). 

4.2 Kritisk etnografisk metod

Bourdieu betonar med emfas empirins värde i vetenskapliga studier 
och att teorier utvecklas bättre om de konfronteras med empiriskt ma-
terial snarare än med annan teori (Emirbayer & Johnson, 2008). För 
att undersöka sociala fenomen i managementpraktiken baseras den här 
avhandlingen på en vardagsnära och praktiknära empiridriven studie 
enligt kritisk etnografisk metod. Dock kan andra angränsande me-
toder anses ligga nära den metod som används här. Exempelvis kän-
netecknas den här studien av ”forskning på egen praktik” vilket kan 
associeras med aktionsforskning. Aktionsforskningens utgångspunkt 
är att kunskap bäst utvecklas genom handling, genom att forskaren 
arbetar med verkliga och praktiska utmaningar och i ett nära sam-
arbete mellan forskaren och praktiken (Greenwood & Lewin, 2007; 
Coghlan, 2019). Ett kännetecken på aktionsforskning som inte gäller 
den här studien är förekomsten av medvetna och designade forskar-
interaktioner. Inte heller har forskningsfrågor bearbetats tillsammans 
mellan forskaren och empirin, vilket är brukligt i aktionsforskning. 
Det var snarare etnografisk metod som präglade fältarbetet med att 
följa aktörer och skeenden i sitt naturliga förlopp. Fetterman (2007) 
beskriver klassisk etnografi som följer:
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The point is that through studying of everyday practices during a 
long period of time, one is allowed to obtain an understanding of 
how actors live their lives in an institution through conversations 
and questions in everyday life. The ambition is also to gain know-
ledge about the meanings that participants attribute to the context 
in which they are part of creating and recreating, i.e. how the system 
is ‘made’. Ethnographically oriented studies do not imply specific 
methods, but some characteristic features are common. It is an app-
roach, or a set of methods that approaches both the institutional- and 
actor-levels for studying social processes that occur in different vari-
ations or patterns. (s. 11)

Etnografisk metod kännetecknas av att forskaren är i fältet under läng-
re tid i syfte att få en god förståelse för en miljö genom att följa det som 
sägs och görs och aktörernas meningsskapande. Organisationer består 
av avtryck från tidigare politiska maktkamper, kulturella förhandlingar 
och olika människors olika tolkningar (Alvesson et al., 2011).

I ”The Oxford Handbook of Critical Management Studies” (Alves-
son et al., 2011) beskrivs att kritisk etnografisk metod är användbar 
för forskare som är intresserade av att granska makt genom att un-
dersöka sociala fenomen med fokus på det som skapar maktobalanser. 
Jag tolkade denna beskrivning som en strävan att synliggöra det svår-
tillgängliga beträffande makt i organisationer, vilket låg i linje med 
avhandlingens inriktning. För att åstadkomma det har jag använt den 
empiriska dokumentationen och observationerna som underlag för en 
kritisk maktanalys med hjälp av Bourdieus ramverk.

Mina observationer i denna studie är av aktörers interaktioner och 
praktiserande, vilket jag själv var en del av, med uppmärksamhet på 
det som gjordes och det som sades och jag har bedrivit tolkning och 
reflektion över observationerna ur ett relationellt maktperspektiv (si-
dan 41). Ybema (2009) beskriver utmaningar med etnografisk metod; 
möjligheten att komma nära fältet medför också utmaningen med att 
alla aktörer där inte kan ge sitt samtyckte av praktiska skäl. 
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I analysen har jag eftersträvat triangulering, vilket medför att jag 
eftersträvat att ge ett flertal datakällor för att stödja mina slutsatser och 
för att belysa fenomen. Ett inslag kopplat till kvalitet genom triangule-
ring är att fallföretag kan ta del av material från en studie, exempelvis 
det empiriska underlaget. Fallföretag kan också vara delaktiga i analy-
sen eller få se resultat och slutsatser – och eventuellt ha möjlighet att 
bekräfta om de överensstämmer med deras bild. Detta har inte gjorts i 
det här fallet. Momentet i forskningsprocessen med att inleda analysen 
drog ut på tiden för mig och när det var dags så fanns ingen av ”respon-
denterna” kvar i bolaget längre. Det var således en förlorad möjlighet 
till ytterligare triangulering av mina resultat. Analysen har jag därav 
gjort självständigt, utan inblandning från företaget. Detta ser jag både 
som en begränsning och en möjlighet. Det är en begränsning såtillvida 
att det hade kunnat höja tillförlitligheten ytterligare om den empiriska 
redogörelsen hade varit väl förankrad med ”respondenterna” och upp-
dragsgivarna. Likaså hade det kunnat vara värdefullt om representan-
ter från företaget hade varit involverade i analysarbetet. Samtidigt ser 
jag det som en möjlighet att de inte var det, eftersom jag bedömer att 
den ”kritiska vändningen i forskningsprocessen” hade kunnat stöta på 
motstånd på grund av att den belyser makt. 

Parker-Jenkins (2016) diskuterar om det som benämns etnogra-
fier i själva verket är fallstudier. Yin (2003) beskriver att i fallstudier 
undersöks samtida fenomen i praktiken där det inte råder en tydlig 
skiljelinje mellan fenomenet och kontexten och även att triangulering 
används för att säkerställa kvalitet. Yin räknar upp och beskriver olika 
typer av fallstudier, varav den här studien kännetecknas av det som 
hon beskriver som den abduktiva typen av fallstudie, där fältarbete 
och att skapa empiri genomförs innan forskningsfrågorna har fastsla-
gits slutgiltigt. Valet av fall har i den här avhandlingen baserats på en 
bedömning om att ett specifikt fenomen kan studeras. Fallet genom-
fördes med en öppenhet för vad som skulle komma att utspela sig.

Fältarbetet i den här studien pågick i tjugofyra månader med en 
nedtrappning (aktiv gradvis distansering) under de sista fyra månader-
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na samt en uppföljning i liten skala två år senare. Att fältarbetet var 
omfattande i tid medförde en fördel; jag kunde följa händelseförloppen 
genom två årliga nyckelaktiviteter i talent management i företaget som 
studerades, de globala talanggenomgångarna. Nackdelen var möjligen 
att det förlöpte lång tid. Dock var det ett snabbt tidsförlopp med att 
starta studien. Att få tillgång till ett empiriskt fält för att göra studier 
kan ta mycket tid i anspråk och starten av en studie kan dra ut på ti-
den av det skälet, men så var inte fallet här. Etnografiskt fältarbete är 
tidskrävande och ofta är det realistiskt att genomföra en sådan studie i 
endast ett fall, men Alvesson et al. (2011) argumenterar för att kritisk 
etnografisk metod har potential att ge ett rikt empiriskt material i ma-
nagementstudier. Flyvbjerg (2006) och Yin (2003) betonar att det kan 
ge flera fördelar att endast använda ett fall i studier. Två potentiella 
fördelar är till exempel möjligheten att fånga representativa fall eller 
tidigare inte tillgängliga fenomen. Andra potentiella fördelar är möj-
ligheten att studera förändrade villkor över tiden eller nya inriktningar 
för studier. Samtliga av dessa nämnda fördelar gäller för den här stu-
dien. Nylén (2005) tar upp generaliserbarhet och menar att i den här 
typen av forskningsmetod så är det den som använder resultatet som 
har det yttersta ansvaret för bedömning av generaliserbarheten, vilket 
förutsätter att forskningen framställs på ett sätt som gör det möjligt. 
Beträffande generaliseringar så är resultatet baserat på mina tolkningar 
av empirin från just det här specifika fallet och under den aktuella tids-
perioden då fältarbetet pågick. Nylén (2005) tar upp generaliserbarhet 
och menar att i den här typen av forskningsmetod så är det den som 
använder resultatet som har det yttersta ansvaret för bedömning av 
generaliserbarheten, vilket förutsätter att forskningen framställs på ett 
sätt som gör det möjligt. I själva verket samspelar forskaren och läsa-
ren i en forskningsproduktion (Czarniawska, 1998). Jag uppmuntrar 
läsaren att använda sina egna erfarenheter för att tolka texten i avhand-
lingen, och på så sätt reflektera över vilken betydelse som slutsatserna 
kan ha för andra organisatoriska kontexter och villkor, där talent ma-
nagement konstrueras i organisationer genom managementpraktiker.
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4.3 Forskning på egen praktik

Som framgår av introduktionskapitlet skapades empirin i samband 
med att jag hade ett managementuppdrag av praktisk karaktär i ett 
företag. Företaget blev föremål för den här studien och en del av ma-
nagementuppdraget har använts som empiriskt underlag i avhand-
lingsarbetet. Uppdraget innebar att jag skulle anlitas av företaget för 
att etablera en ny stabsfunktion i deras filial som var placerad i Sverige. 
Från den staben skulle arbetet med att leda utvecklingen av ”män- 
niskorna” i filialen ske, som de uttryckte det. De erbjöd mig uppdraget 
på grund av min erfarenhet av att utveckla ledning och organisation i 
framför allt multinationella företag. Den aktuella stabsfunktionen i fi-
lialen fick sin organisatoriska tillhörighet inom filialens HR-funktion. 
Godkännandet av att bedriva forskning på en del av arbetet gjordes av 
HR-direktören och den högsta chefen för den filial av det multinatio-
nella företag som var hemvist för uppdraget. De var positiva till det 
hela och vi gjorde en överenskommelse mellan företaget och Kungliga 
Tekniska Högskolan där jag var antagen som doktorand. I det avtalet 
presenterades lärosätets profil, klargjordes att forskningsarbetet skulle 
ske nära praktiken, att den detaljerade designen av studien återstod att 
formulera, samt förtydligade att hela arbetet skulle resultera i veten-
skapligt material för publicering. Information om överenskommel-
sen blev tillgänglig internt till filialens ledning. För att informera om 
forskningsprojektet, och skapa engagemang för det i företaget, skicka-
de filialens ledning ut en intern ledningsinformation till HR-funktio-
nen i olika delar av världen där företaget hade kontor.

Eftersom studien fick omedelbar acceptans av företagets ledning 
så krävdes det inte någon startssträcka. Utformning av forskningspro-
cessen och planering för att skapa empiri kunde starta omgående i och 
med att jag först fick managementuppdraget och direkt undersökte 
möjligheten till att bedriva forskning på en del av det arbetet. 

Eftersom studien genomfördes i samband med ett uppdrag så kän-
netecknas den här avhandlingen av ”forskning på egen praktik” (Bour-
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dieu, 1977; Greenwood & Lewin, 2007; Bourdieu, 1977; Coghlan 
& Brannick, 2001; Greenwood & Lewin, 2007; Ekman, Gustavsen, 
Asheim & Pålshaugen, 2011). Det medför att forskarens trovärdighet 
och reflexivitet ställs på sin spets. Bourdieu (1977) liksom Alvesson 
och Sköldberg (2011) betonar vikten av att forskningen är reflexiv, det 
vill säga att forskaren kontinuerligt måste granska och ifrågasätta sitt 
material och sina egna tolkningar.

Inom kvalitativ metod är det lämpligt att använda begreppet ”tro-
värdighet” för att belysa kvalitetsaspekter och då blir framställningen 
viktig (Nylén, 2005). Liksom Alvesson och Sköldberg (2011) under-
stryker vikten av en öppen och mångtydig empiri i kvalitativt metod-
arbete, vilket jag också har eftersträvat i den här avhandlingen. Jag har 
eftersträvat en dynamik mellan att förmedla å enda sidan empirins 
röst oförställd genom händelseförlopp och interaktioner, å andra sidan 
forskarens röst (min) genom att jag har valt ut delar ur ett omfattan-
de empiriskt material och presenterat det enligt en struktur som var 
funktionell för studiens inriktning och position. I den här studien har 
strukturen utformats i flera faser och resulterat i fyra olika delar med 
olika framställningssätt. Det som var funktionellt i det här angrepps-
sättet var att det tillförde nya perspektiv i takt med att förståelsen för 
det studerade ökade.

Den del av uppdraget som jag valde att fokusera studien på var fi-
lialens ledningsarbete med praktikkonceptet talent management. An-
ledningen till det valet var att jag bedömde att uppgiften med att ”ut-
veckla människorna” i organisationen skulle ställas på sin spets inom 
talent management. Att leda och organisera arbete med talangaspek-
ter har indirekt varit ett inslag i mina tidigare uppdrag och arbetsupp-
gifter, men de har då inte rubricerats ”talent management”. Baserat på 
min förförståelse av talangaspekter tyckte jag att det var lovvärt att ta 
tillvara begåvade och ambitiösa individer. I retroperspektiv reflekterar 
jag över att det gav uttryck för en förväntan om att social hållbarhet 
var en viktig aspekt i talent management.

Makt har i stor utsträckning studerats ”underifrån” (Sohl, 2016) 
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eller utifrån, men jag har här valt att i stället studera en maktsfär, led-
ningen, inifrån. Att vara deltagande observatör medför en risk, att 
forskaren är alltför subjektiv eller känslomässigt engagerad. Det ställer 
också krav på mig som forskare att självkritiskt reflektera över relatio-
nen mellan mig själv och det som studeras, alltså ledningspersonerna 
i företaget och hur forskarrollen som deltagande observatör påverkar 
såväl det som sker i fältet som i vetenskapligheten i form av både tolk-
ningar och slutsatser. Att, som i det här fallet, studera en typ av sam-
manhang som man under lång tid varit en del av medför en risk för att 
vara ”hemmablind”, att inte uppmärksamma för givet tagna normer 
och praktiker. Det ger också möjlighet till självkritik.

I rollen som deltagande observatör skapade jag i mitt etnografiska 
fältarbete empiri ur den sociala miljön i företagets filial och ledning-
ens interaktion med den globala ledningen beträffande talent mana-
gement. Jag deltog i dagliga aktiviteter och samtal på företagets kon-
tor och hade med anledning av mitt uppdrag fullständig tillgång till 
den globala ”verktygslådan” för talent management och likaså de data 
om talanger som genererades i filialen, inklusive historiska data som 
samlats in före fältarbetets start.

I mitt etnografiska fältarbete hämtade jag empiriska data ur den 
naturliga sociala miljön i fallföretagets filial: ledningsgruppens möten, 
HR:s ledningsgruppsmöten, enskilda möten och samtal med med-
lemmar i filialens ledningsgrupp, vissa workshops om talent manage-
ment som arrangerades inom HR-funktionen, möten mellan talanger 
och vd, intervjuer och samtal med talanger och, inte minst, informellt 
småprat. Filialens ledningsgruppsarbete hade jag inte direkt tillgång 
till. Dock fick jag från flera enskilda ledningsgruppsmedlemmar höra 
om situationer som uppstått vid möten och andra interaktioner inom 
ledningsgruppen. Språklig interaktion medför alltid tolkning, och det 
handlade dessutom bara om vissa specifika ärenden eller situationer. 
Således gav dessa utsagor en ostrukturerad och inkomplett informa-
tion. Trots allt gav de mig en bild av ledningsgruppens dynamik.

Jag har reflekterat över att graden av mitt deltagande i rollen som 



52 talent management i organisationer

deltagande observatör minskade, eller åtminstone förändrades, när jag 
en bra bit in i studien valde att fokusera på makt i ledningen, eftersom 
makten huvudsakligen utspelade sig på arenor som jag inte hade till-
gång till, eller inte skaffade mig tillgång till. Jag menar att det finns en 
risk med att genomföra den här typen av studier som pågår under lång 
tid, eftersom relationer sätts på prov. Jag lade vikt vid att kontinuerligt 
arbeta med att upprätthålla en god relation med de människor som jag 
hade kontakt med i företaget, exempelvis genom att äta lunch tillsam-
mans för det mesta och att bidra aktivt i samarbete. Jag har reflekterat 
över att jag värnade mer om min studie än om att positionera mig 
i maktkamper och att det kan ha skapat förhållningssätt som kunde 
uppfattas som ”onaturliga” i den miljön. Detta är ett resultat i sig.

Det kan också finnas ett motstånd mot kritiska studier. Mitt makt-
kritiska perspektiv uppstod först efter det att fältarbetet var avslutat, 
så det fanns inte möjlighet för företaget att reagera på det, eftersom 
analysen inte genomfördes i samråd med dem, utan självständigt av 
mig som forskare. Att vara deltagande observatör medför en risk, att 
forskaren är alltför subjektiv eller känslomässigt engagerad. Det ställer 
också krav på mig som forskare att självkritiskt reflektera över relatio-
nen mellan mig själv och det som studeras, alltså ledningspersonerna i 
företaget, hur forskarrollen som deltagande observatör påverkar såväl 
det som sker i fältet som i vetenskapen, i form av både tolkningar och 
slutsatser. Att vara forskare är förknippat med vissa förmåner som ger 
makt: att sätta ord på och klassificera ny mening (Bourdieu, 1991). 

En viktig kvalitetsaspekt som jag vill betona är, att eftersom jag inte 
var kvar i företaget i samband med analysen så reducerar det risken 
för att forskningen styrs av företagets intressen. Den har drivits av ett 
kunskapsintresse. Jag har funnit det nödvändigt att göra en rad etiska 
överväganden för att å ena sidan ha en ambition att problematisera 
makt, politik och dolda inslag i interaktioner i företaget, å andra sidan 
undvika att individer blir utlämnade på ett sätt som de inte är bekvä-
ma med. Jag valde därför att inte ta med ett flertal egentligen intres-
santa moment i den slutgiltiga empiriska redogörelsen. Nylén (2005) 
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skriver: ”[…] forskaren [har] till uppgift att förhålla sig till de olika 
erfarenheter man möter; naturligtvis att försöka förstå dem, men även 
att jämföra erfarenheter med varandra och kritiskt granska dem för att 
kunna lämna ett självständigt och vetenskapligt baserat bidrag till kun-
skapsutvecklingen” (s. 12). 

4.4 Att skapa empiri ur observationer och dokument

Empirin skapades under mitt fältarbete ur två typer av material: obser-
vationer och dokument. Observationer var en viktig del i att undersö-
ka managementpraktiken med talent management. De sammanställ-
des löpande i en forskardagbok som inrymde såväl observationer som 
egna reflektioner och reaktioner och minnesnoteringar av händelser 
och situationer, det som sades och gjordes. Där fanns också miljö- och 
aktörsbeskrivningar såsom interiör, stämning, ansiktsuttryck, klädsel 
och kroppsspråk. De var av varierande omfattning. Beskrivningarna 
var ofta av vardaglig art, men vissa händelser var anmärkningsvärda 
av olika skäl, ibland redan när de inträffade och i vissa fall i retrospek-
tiv. Mellanmänskliga konversationer är dokumenterade i fältanteck-
ningar och framgår även i varierande omfattning av mötesprotokoll. 
Att studera vardagen medan den pågår medför att vissa konversatio-
ner och interaktioner utan förvarning plötsligt växer i betydelse och 
blir till avgörande händelser som inte var möjliga att dokumentera där 
och då. I dessa fall har jag dokumenterat händelser, intryck och kon-
versationer direkt efter att de inträffade.

Efter avslutat aktivt fältarbete hade jag också möjlighet att, på 
distans, följa viss offentlig kommunikation i press och medier om 
företaget och vissa talanger som figurerade där. Detta gjorde det möj-
ligt för mig att följa det fortsatta händelseförloppet, men ur ett uti-
frånperspektiv. 

Som nämndes i tidigare avsnitt deltog jag bland annat i HR:s led-
ningsgruppsmöten, enskilda möten och samtal med medlemmar i fili-
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alens ledningsgrupp, vissa fokusgrupper om talent management som 
arrangerades inom HR-funktionen, formella och informella möten 
med talanger, filialchef och vd:ar, intervjuer och samtal med talanger 
och, inte minst, informellt småprat. Här följer en sammanställning 
över olika arenor som var föremål för mina observationer. Olika are-
nor för mitt deltagande i fältet framgår av tabell 1.

TABELL 1. DELAKTIGHET I DET EMPIRISKA FÄLTET

Observationsarenor Frekvens/omfattning

Leda utveckling av hur filialen arbetade med kompetens- och ledarskaps-
utveckling. Mötena var av både tillfällig karaktär, men följde också en års- 
cykel för HR med exempelvis årsbudget och performance management. En 
viktig del i det här sammanhanget var att utveckla delpraktiker som tog 
tillvara erfarenheterna som hade utvecklats lokalt i olika delar av filialen 
och av det skapa gemensamma koncept.

Sporadiskt, många gånger 
per vecka 

Den årliga talanggenomgången skedde över en konferenstelefon. För att  
säkerställa god kvalitet i talanggenomgången genomfördes en general- 
repetition som arrangerades av den globala HR-direktören.

Förberedelserna inför detta tillfälle bestod av arbetsmöten och själv-
ständigt arbete med att bereda underlag, samla in information, etc. 

1 gång /år, 2 timmar

3 månaders förberedelser 
på deltid

Följde praktiken med talent management inom den svenska filialen av det 
multinationella företaget. Detta skedde genom fysisk närvaro dagligen 
på filialens huvudkontor, med vissa resor till andra kontor inom filialen. 
Virtuella möten via telefon och video hölls också om det var geografiskt 
avstånd inom filialen. Att vara fysiskt närvarande på kontoret medförde 
också småprat i korridorer och vid kaffemaskinen, samtal i lunchmatsalen 
och vissa sociala aktiviteter utanför arbetet.

Två år

Medlem i filialens HR-ledningsgrupp: aktivt deltagande i ledningsgrupps-
möten och jag blev ibland ombedd att organisera och leda strategiska 
utvecklingsdiskussioner i fokusgrupper inom HR-ledningsgruppen. Jag 
upplevde mötena som energifyllda med höga ambitioner att vara en 
kvalificerad HR-funktion. 

Ett par timmar varannan 
vecka

Två till tre tillfällen under 
fältarbetet

Tabellen fortsätter på nästa sida
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Representerade filialen i det globala ”center-of-excellence” för talent 
management. Där skedde planering och uppföljning av talangarbetet, men 
mötena hade operativ karaktär. Mötena leddes av HR på global nivå och 
handlade om att avrapportera från respektive filial. Det initierades också 
it-projekt i två omgångar: första gången ett internt utvecklarsystem för 
att hantera talangdata. Andra gången köptes ett system in för att hantera 
talangdata och det blev ett projekt mellan olika filialer.

En gång per månad, ofta via 
telefonkonferens och ibland 
fysiska möten

Föredragande i filialens ledningsgrupp huvudsakligen i samband med att 
den årliga talanggenomgången skulle beredas. Det var en etablerad grupp 
som hade samverkat under några år. Mötena var oftast i Stockholm eller på 
de andra kontoren inom filialen. 

Ett par gånger om året

Möten och enskilda samtal med filialdirektören och HR-direktören. Dessa 
skedde dagligen i form av planerade eller informella möten. Jag åt lunch 
med HR-direktören flera gånger i veckan och ofta var andra kollegor med 
också.

Sporadiskt några gånger  
per månad

Möten och samtal med den globala HR-funktionens talangexperter. Det 
kunde vara i samband med speciella ärenden eller att bara informellt höra 
av sig om en uppdatering.

Sporadiskt några gånger  
per månad

Intervjuer med nominerade medarbetare till filialens lokala talangprogram 
som bestod av strukturerad feedback och karriärcoachning. Här upplevde 
jag ett engagemang från de flesta talangerna och de föreföll känna respekt 
för den person från HR på global nivå som kom till filialen för att genomföra 
sessionerna. 

Ett tiotal personer, två 
timmar var

Jag representerade också bolaget i ett externt nätverk för personer som 
arbetar med talent management i globala verksamheter. Det var en relativt 
öppen agenda för att dela aktuella erfarenheter ifrån stora verksamheter. 

Träffades under ett par 
timmar några gånger om 
året

Samtal med självnominerade talanger. Jag var noga med att visa respekt för 
deras initiativ och ta reda på såväl deras ambitioner som förväntningar.

Färre än fem ostrukturerade 
intervjuer

Med anledning av mitt praktiska uppdrag i företaget tilldelades jag 
fullständig tillgång till såväl operativ som strategisk ledningsdoku-
mentation i företaget. Den kom att utgöra ett viktigt empiriskt under-
lag för analysen. En central del i dokumentationen var verktygslådan 
för talent management som innehöll interna procedurer och rutiner 
(sidan 81). 

Observationsarenor Frekvens/omfattning
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Motsvarande dokumentation som för talent management fanns 
även för andra angränsande HR-praktikkoncept, alltifrån lokal ledar-
skapsutveckling till global befattningsklassificering och standardise-
rad performance management (utvärdering av medarbetares målupp-
fyllelse, kompetensutvecklingsplan samt koppling till lön och bonus). 
Praktikkoncepten hade kopplingar till varandra, vilket skapade utma-
ningar med att för studien avgränsa praktiken för talent management. 
Arbetet med verktygslådan resulterade i en mängd talangdata som 
också blev ett empiriskt material. Ytterligare empiriskt material ut-
gjordes av mejlkonversationer, mötesprotokoll, presentationsmaterial 
från möten, internkommunikation (till exempel från intranätet) och 
ledarbrev. Mejlkonversationer blev ett viktigt underlag för triangule-
ring av empiriskt material från observationer. Det kunde handla om 
att tillföra fakta såsom agendor för möten som hade varit, ett ärende 
som diskuterats eller att också bekräfta tonen i konversationen. Skrift-
lig kommunikation kan inte betraktas som likvärdig med muntlig, ef-
tersom det är olika sätt att kommunicera, utan den utgör i stället ett 
värdefullt komplement. För att välja vilka mejl som var relevanta att 
behålla till den fortsatta analysen utformade jag en procedur: först 
sorterade jag mejl i mejlboxen baserat på avsändare och mottagare och 
sedan valde jag ut konversationer med nyckelaktörer i den praktik som 
jag ville belysa. Nyckelaktörerna hade jag identifierat genom en inle-
dande aktörsanalys av arbetsgången med verktygslådan.
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TABELL 2. EMPIRISKT MATERIAL I FORM AV FÖRETAGETS DOKUMENTATION

Typ av dokument Omfattning 

Verktygslådan för talent management: dokumentation av arbetsgången, metoder, 
mallar, checklistor. Det var gjord som ett antal mallar i vanliga it-verktyg för att 
göra presentationer och hålla ordning på data. 

60 sidor 

Internkommunikation från ledningen till filialens organisation. Det kunde vara 
mejl, muntlig information eller intranätet.

Kontinuerligt

Affärsstrategi för filialen och organisationsprincip vid införandet av en ny 
struktur. Presenterades vid ett chefsmöte.

50 sidor

Examensarbete på masternivå från KTH Kungliga Tekniska Högskolan om talent 
management i företagets filial.

100 sidor, två studenter 
i tre månader

Företaget var praktiskt fall i en kurs vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan. Ett 
tjugotal studenter arbetade liknande managementkonsulter och uppdraget jag 
gav dem gällde talent management.

300 sidor, 10 intervjuer  
av 21 studenter,  
3 månader 

I samband med att det globala huvudkontoret gjorde en genomlysning av den 
lokala verksamheten så fick jag ta del av deras presentationsmaterial.

En (1) presentation 

4.5 Framställning av den empiriska redovisningen

Nylén (2005) skriver att utformningen av hur empirin presenteras bör 
anpassas till forskningens analys och slutsatser. Med den forsknings-
ansats som präglar den här avhandlingen, att den ska vara rikligt em-
piribaserad, så lägger jag mig vinn om att presentera ett material som 
präglas av vad Geertz (1973) benämner ”täta beskrivningar”. Stilen 
i framställningssättet för den empiriska redogörelsen i avhandlingen 
varierar något mellan de olika kapitlen, inom ramen för hur studien 
är positionerad vad gäller verklighets- och kunskapssyn. Det är ett 
omfattande empiriskt material som har delats upp i olika delar med 
varierande framställningssätt, där ambitionen har varit att å ena si-
dan behålla det ursprungliga och å andra sidan välja ut och kreativt 
framställa delar som är avgörande för studien. Min ambition var att 
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ge utrymme för läsarens egna tolkningar och kritiska reflektioner: att 
det analytiska resultatet tar form i ett samspel med läsaren. För att ge 
läsaren förutsättningar att föra in sina egna erfarenheter, reflektioner 
och självständiga tolkningar är ambitionen att återge intryck och ob-
servationer från det empiriska fältet på ett så levande, ursprungligt 
och obehandlat sätt som möjligt. Samtidigt har urvalet av händelser 
gjorts av mig som författare och i vissa fall förmedlar jag mina tolk-
ningar av händelser.

En del av empirin är en introduktion av fakta om företaget såsom 
dess storlek, marknadsposition, geografisk spridning, organisations-
struktur samt de aktörer eller roller som har relevans för studien. Näs-
ta del i den empiriska redogörelsen återger, på ett övergripande plan, 
företagets dokumentation för talent management: verktygslådan. Ef-
tersom jag presenterar den övergripande så medför det en reduktion 
av det ursprungliga materialet, eftersom det har begränsats till endast 
det jag bedömde som nödvändigt för att förmedla verktygslådans oli-
ka beståndsdelar och vilken funktion de skulle fylla. I den tredje delen 
av den empiriska redogörelsen har jag valt ett framställningssätt som 
förmedlar ett kronologiskt händelseförlopp i vardagens praktik med 
talent management. Där valde jag ut skeenden och gjorde nedslag som 
jag bedömde var kritiska med avseende på studiens inriktning, men 
jag har ändå eftersträvat att beskrivningen ska vara så pass fyllig och 
sammanhängande att händelseförloppet blir begripligt för läsaren. 
Det fjärde framställningssättet i den empiriska redogörelsen är i form 
av vinjetter. Dessa är empiriska redogörelser av vissa till talent mana-
gement kontextuella händelser i närliggande managementpraktiker. 
Vinjetterna kompletterade jag med när forskningsprocessen tog den 
kritiska vändningen, se figur 1. Dessa kontextuella vinjetter är frag-
ment och inte sammanhängande med varandra. Det femte framställ-
ningssättet är också i form av vinjetter, men scener med en något mer 
berättade form, scener som utspelade sig på globala arenor i företagets 
filial. I den mån personnamn förekommer så är de fingerade.

Jag identifierade en samling dokument i företaget och benämner 
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dessa sammantaget i avhandlingen som en ”verktygslåda” för talent 
management. I verktygslådan fanns till exempel rutiner, aktörsbe-
skrivningar, tillvägagångssätt, mallar och checklistor. Praktiken visade 
sig ha ett flertal möjliga kopplingar till diverse andra praktikkoncept, 
funktioner och områden, allt ifrån rekrytering, kompetensutveckling, 
prestationsbedömning, löner och förmåner till affärsstrategi. Denna 
kartläggning gav mig en god överblick, men jag gjorde en avgränsning 
till att studera endast verktygslådan för talent management.

Jag har strävat efter att den empiriska framställningen ska utgöra 
underlag för att undersöka managementpraktiken med talent mana-
gement i företaget. I avhandlingen följer jag samma angreppssätt som 
Ybema, Yanow, Wels och Kamsteeg (2009) då de betonar att fältarbe-
tet och skrivandet av etnografi ska betraktas som två skilda, men ändå 
integrerade, aktiviteter. Vidare beskriver de att i etnografiskt skrivan-
de är det vanligt att ”zooma in” och ”zooma ut”, att följa ett händel-
seförlopp från en översiktsnivå och sedan göra nedslag i intressanta 
situationer. Jag valde ett huvudsakligt framställningssätt som präglas 
av vad Nylén (2005) benämner ”progressiv fokusering”, det vill säga 
att i framställningen både hantera större sammanhang och även går in 
i intressanta speciella detaljer inom ett sammanhang. Det har medfört 
att jag har redogjort för det övergripande händelseförloppet, arbets-
gången för vardagens praktik och för talent management.

Ambitionen med den här studien är inte att skapa generella teorier, 
utan i stället att beakta mångfald, tvetydigheter, motsägelser och kom-
plexiteter. Nylén (2005) beskriver att en sådan ambition kan bidra till 
det substantiella i ett kunskapsområde genom att lyfta fram multipla 
röster eller synliggöra det osynliggjorda. Det är därför en ambition att 
föra in olika aktörers perspektiv i det händelseförlopp som tog olika 
vändningar i företaget.

Alvesson och Kärreman (2012) skriver att framställningen enligt 
kvalitativ metod kan ta formen av en deckare, med ett mysterium som 
ska lösas. Det omfattar i det här fallet både forskarens tankeprocess 
och aktörernas aktiviteter och handlingar, i en ambition att hålla kvar 
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intresset hos läsare genom att ge levande beskrivningar av fältet. Den 
empiriska redogörelsen återger ett oförställt händelseförlopp som bit-
vis var dramatiskt i sig. Min ambition har varit att hålla tolkningar till 
analysen och i den också sammanfoga osammanhängande observatio-
ner till en helhet.

Det finns olika sätt att strukturera empiriskt material, där det 
alternativ som jag har valt för att redogöra för praktiken är kronologi 
–  att beskriva händelseförloppet i kronologisk ordning. På så sätt kan 
vi följa de konjunktursvängningar som inverkade på praktiken med 
talent management. En kronologisk berättelse kan vara en del av en 
progressiv fokusering. (Nylén, 2005) 

I samband med den kritiska vändningen i forskningsprocessen (se 
figur 1), så valde jag att komplettera den empiriska redogörelsen med 
mer empiri. Det resulterade i två ytterligare kapitel: kapitel 8, Kontex-
tuella vinjetter i företaget (sidan 108) och kapitel 9, Scener från företagets 
globala arenor (sidan 119). De båda kapitlen har olika framställnings-
sätt:

 ⚫ Nylén (2005) återger hur empiriska vinjetter bör utformas; 
ur sitt empiriska material väljer forskaren ut en delmängd för 
att förmedla berättelsen ur en specifik aspekt av det studera-
de, en vinjett, och denna konstrueras baserat på preliminära 
tolkningar som forskaren har gjort. Vinjetter bör vara väl 
avgränsade beträffande såväl innehåll som omfattning. Flera 
parallella vinjetter kan bygga upp ett större sammanhang 
som forskaren vill belysa. På detta sätt har också de kontex-
tuella vinjetterna i den här avhandlingen konstruerats och 
förmedlats. 
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 ⚫ En viss grad av berättande präglar de scener som finns i det 
sista avsnittet i den empiriska redogörelsen i den här avhand-
lingen. Vissa forskare använder mer kreativa litterära former 
för att förmedla sin empiri (Nylén, 2005). Vid en dramatise-
ring i framställningen av empiri kan det bli tydligt att forska-
ren aktivt konstruerat vissa delar i texten. 

4.6  Förhållningssätt till att översätta från engelska  
till svenska

I det multinationella företaget var koncernspråket engelska. Flera be-
nämningar relaterade till talent management uttrycktes på engelska 
–  även när det talades svenska i filialen. Ett exempel på det var att 
”talent retention”, det vill säga en strävan att behålla talanger i fö-
retaget, frekvent upprepades som ett ledord i det dagliga talet. Det 
gällde även andra begrepp och uttryck som inte var direkt relaterade 
till talent management men förekom i kontexten, såsom ”stakeholder 
management” eller ”businessen”. I den här avhandlingen har jag be-
hållit engelska benämningar på de ställen i texten där jag bedömde att 
det föll sig naturligt för det empiriska fält där studien genomfördes. 
Att oförvanskat förmedla språket i företaget ger också ett bidrag till 
att återge kultur och jargong.

Jag använder även det engelska uttrycket ”mainstream manage-
ment” som vetenskaplig term, eftersom jag bedömer att det inom 
fältet för managementstudier är brukligt att använda det även när 
språket är svenska. För att vara konsekvent och enhetlig använder jag 
därför termen ”managementstudier” för att benämna fältet för led-
nings- och organisationsstudier. 
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4.7 Summering av metod

Avhandlingen använder kvalitativ metod med en abduktiv forsknings-
design. Av den anledningen har teoretiska utgångspunkter och val 
växt fram under forskningsarbetets gång. Avhandlingens slutgiltiga 
teoretiska ramverk har således tagit form genom en stegvis process 
som fick en kritisk vändning. De olika faserna i den stegvisa processen 
framgår dels i detta metodkapitel, dels i analyskapitlet. För att besvara 
mina forskningsfrågor har jag valt att göra en kritisk maktanalys med 
hjälp av Bourdieus teoretiska ramverk och kritisk etnografisk metod. 
En kvalitetsaspekt är att tilldela empirin en central roll, dels som ett 
underlag för analys, dels som ett resultat i sig.



5. KRITISK 
MANAGEMENTTEORI

Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) betonar att talent manage-
ment behöver behandlas genom ett kritiskt managementperspektiv. 

De argumenterar för att den kontext där verktyg och instrument för 
talent management översätts till en managementpraktik i vardagen 
behöver synliggöras i litteraturen och att forskare behöver välja teore-
tiska utgångspunkter som har kapaciteten att belysa det mångfasette-
rade i organisationer.

Alvesson och Deetz (2000) belyser ur ett kritiskt managementper-
spektiv hur en målinriktad och instrumentell rationalitet, det vill säga 
att ensidigt mäta resultat i termer av produktivitet och lönsamhet do-
minerar managementtänkandet och managementpraktiker i organi-
sationer och benämner det mainstream management. Alvesson och 
Deetz menar att mainstream management också kännetecknas av en 
föreställning om att alla typer av organisationer skulle kunna tilläm-
pa ett fastställt regelverk och en uppsättning metoder och tekniker i 
syfte att uppnå gemensamma målsättningar. De benämner fenomenet 
en effektivitetsdiskurs. Författarna beskriver också att effektivitetsdis-
kursen kännetecknas av att betona chefers och ledares betydelse för 
prestation. Alvesson et al. (2011) belyser att forskning inom main-
stream management antar dessa kännetecken som den enda naturliga 
utgångspunkten för att analysera organisationer och att det även rå-
der ett individperspektiv snarare än ett processperspektiv. Författarna 
menar att dessa idéer har ett avsevärt inflytande över den pågående 
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konstruktionen av management i samhället. Män har varit utgång-
punkten i den här forskningstraditionen, vilket hindrar inkludering av 
kvinnor i chefsförsörjningsprocesser (Kanter, 1978, 1993; Acker, 1990; 
Acker, 1999; Wahl et al., 2011; Holgersson, 2013).

Den här avhandlingen anlägger i stället ett kritiskt management-
perspektiv för att undersöka det mångfasetterade i organisationer och 
belysa management som en relationell process. Detta tar sig uttryck 
genom två principer, perspektivrikedom och reflexivitet. För att syn-
liggöra två olika teoretiska perspektiv på management, mainstream 
managementperspektiv respektive kritiskt managementperspektiv, 
använder jag tre begrepp som Fournier och Grey (2000) beskriver som 
avgörande för att identifiera skillnader mellan de två olika tankest-
römmarna inom management, vilka har motsatta syner på vilken roll 
dessa begrepp spelar i organisation, och vilket värde de har: prestations-
fokus (vilket jag tolkar vara innebörden av författarnas användning av 
begreppet ”performativitet”), normalisering och reflexivitet. Reflexivi-
tet i analysen innebär att valda teorier och begrepp möjliggör för fors-
karen att synliggöra olika typer av makt genom att undersöka sociala 
fenomen och på så sätt problematisera talent management både i teori 
och praktik. Det medför i den här avhandlingen ett kritiskt relationellt 
perspektiv med ett intresse för att undersöka makt som uppträder i 
de relationella samspelen av sociala praktiker inklusive språket i var-
dagens talangarbete. För det ändamålet har jag funnit Bourdieus teo-
retiska ramverk ändamålsenligt och det har därmed kommit att få en 
central roll i den här avhandlingen.

5.1 Bourdieus teoretiska ramverk

Bourdieu intresserade sig för empiriska studier inom framför allt 
konst, kultur, media och utbildning. Malmio (2015) argumenterar för 
att trots att Bourdieus teori är klassisk så ska den inte betraktas som 
ett gårdagens paradigm utan man bör tvärtom vara observant på att 
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den har relevans för samtiden, ständigt aktuell. Bourdieus begrepp 
börjar i växande omfattning bli alltmer uppmärksammade inom ma-
nagementstudier (Özbilgin & Tatli, 2005). Det skulle kunna medföra 
att Bourdieuanalyser inom området human resource management och 
talent management specifikt är i ett tidigt framväxande skede efter-
som endast ett fåtal, men i högsta grad aktuella i tid och inriktning, 
artiklar har identifierats. En Bourdieu-analys av human resource ma-
nagement har genomförts av Crane och Hartwell (2019) (sidan 34). 
De har använt Bourdieus kapitalbegrepp för att studera global talent 
management och de lyfter även fram behovet av att anlägga ett rela-
tionellt perspektiv. 

Ett viktigt resultat av Bourdieus forskargärning är hans teori om 
sociala praktiker och att han betonar vikten av empiriskt grundad 
forskning. Hans idoga arbete har resulterat i en rad verk såsom: Out-
line of a Theory of Practice (1977) och Practical Reason: on the Theory of 
Action (1998). I dessa verk betonar Bourdieu det vardagliga i praktiken 
och att den har en inbäddad logik. Denna logik baseras på en bland-
ning av sociala regler och sedvänjor som uppstår ur situationer snarare 
än ur noggranna övervägningar och beräkningar. Bourdieu använder 
i sitt teoretiska ramverk framför allt en triad av centrala begrepp – 
fält, kapital och habitus – och även doxa och symboliskt våld (Bourdieu, 
1991). Enligt Swartz (2013) är det vanligt förekommande att för Bour-
dieu-analyser välja ut endast ett av dessa begrepp, men att det varie-
rar vilket av begreppen som väljs. Författaren poängterar att en sådan 
strategi är att urholka potentialen i Bourdieus teoretiska ramverk. De 
centrala begreppen har följaktligen en ömsesidig påverkan på varan-
dra och används därav med fördel i samverkan med varandra. Av den 
anledningen omfattar den här avhandlingen ett flertal av Bourdieus 
ovan nämna centrala begrepp, framför allt triaden ovan och även doxa 
och symboliskt våld. 

I syfte att redogöra för de teoretiska begreppen i Bourdieus teore-
tiska ramverk tar jag avstamp i det Bourdieu kallar ”det sociala rum-
met”. Det sociala rummet är ett relationellt nätverk mellan olika posi-
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tioner som aktörer eller aktörsgrupper intar, vilket utgör underlag för 
analys av klass och social stratifiering (Broady, 1998). Broady förklarar 
att Bourdieu diskuterar dominerande klasser och att företagsledare 
spelar en framträdande roll där. Det är en relevant ingång för den här 
avhandlingen som studerar talangförsörjningen till företagsledare i 
den globala chefseliten. Swartz (2013) förklarar att Bourdieu använder 
ett begrepp ”misrecognition” (bortse ifrån) om detta fenomen, som 
betyder att den dominerade accepterar förhållanden som i själva ver-
ket inte gynnar dem. Det medför att när en social position domineras 
av en annan tänker sig Bourdieu att dominansen inte upprätthålls med 
våld utan genom en mer eller mindre stillatigande acceptans och att 
den dominerande positionen strävar efter status qou för att behålla 
maktpositionen. Bourdieu beskriver att detta är en subtil maktutöv-
ning som tar plats i olika sammanhang och att den inte bara ska för-
knippas med högt uppsatta beslutfattare (enligt Swartz, 2013).

Ross-Smith och Huppatz (2010) framhäver potentialen med att an-
vända Bourdieus teoretiska ramverk för att studera genus. Författar-
na menar att Bourdieus teoretiska ramverk har kapacitet att behandla 
komplexiteten i maktaspekter som orsakar ojämställdhet i organisa-
tioner. Vidare lyfter de fram att ramverket har kapacitet att hantera 
den inneboende komplexiteten i dessa frågor och att användningen 
av Bourdieus teoretiska begrepp gör det möjligt att upplösa hindrande 
teoretiska dikotomier såsom agent–maktstruktur (sidan 44), för att i 
stället synliggöra dynamiken mellan de båda. Det är relevant för den 
här avhandlingen för att belysa jämställdhetsaspekter i talent mana-
gement.

Begreppet fält
Med socialt fält (kallas även kampfält, konkurrensfält eller spelfält) av-
ser Bourdieu ett föränderligt område i samhället där människor och 
institutioner strider om något de har gemensamt. Inom litteraturens 
fält strider man till exempel om rätten att bedöma litterär kvalitet 
(Broady, 1998). I den här avhandlingen handlar det i stället om att 
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applicera fält på management: managementarenor. Swartz (2013) be-
skriver att i empiriskt arbete så kan de båda begreppen fält respektive 
kapital inte hanteras separat, utan de står i relation till varandra. Kapi-
tal definierar fältets gränser och fältet är ett verktyg för att studera ka-
pitalets distribution. Swartz (2013) beskriver det som att aktörer helt 
bortser ifrån att kapital är godtyckligt och att de uppfattar kampen om 
kapitalet som nödvändig. Vidare beskriver Swartz att aktörer genom 
att vara inblandade i organisationspolitik snarare befäster begränsade 
politiska optioner i stället för att skapa nya handlingsalternativ. Makt 
tar sig uttryck genom såväl estetiska som språkliga ideal och en do-
minerande position medför tolkningsföreträde att etablera begrepp 
(Bourdieu, 1977).

Begreppet kapital
”Kapital är enkelt sagt symboliska och materiella tillgångar” (Broady, 
1998, s. 2). Swartz använder en metafor för att förklara begreppet och 
skriver då att kapital utgör energin i den sociala fysiken (Swartz, 2013). 
Bourdieu valde att liksom Becker (1964) använda begreppet kapital, 
men expanderar det utanför dess avgränsade monetära innebörd. Det 
gemensamma mellan dessa båda författare är i själva verket begränsat 
till just användningen av begreppet kapital. I övrigt har de helt olika syn 
på kunskap och verklighet. Swartz beskriver att Bourdieu tog avstånd 
från Beckers (1964) instrumentella syn på effektivitet och använder i 
stället kapitalbegreppet för att behandla effektivitet för individer att 
vara framgångsrika i sin miljö. Med Bourdieus syn på kapitalbegreppet 
är det relevant för talent management, eftersom det just handlar om 
talanger som ska vara framgångsrika i sin organisation. Bourdieu delar 
upp begreppet kapital i flera typer som, förutom monetärt kapital, är 
socialt kapital och kulturellt kapital (Broady, 1998). 

Kapitalformerna kan konkretiseras på följande vis (Swartz, 2013): 
Ekonomiskt kapital kan vara pengar, förmögenhet och materiella 
ting. Kulturellt kapital kan vara information, kunskap och utbildning. 
Socialt kapital kan vara privat eller professionellt personligt nätverk. 
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Broady (1998) exemplifierar hur människor kan generera kapital och 
hur det är kopplat till fält: civilingenjörsexamen utgör ett kulturellt 
kapital som kan ha ett värde inom näringslivets fält men sannolikt 
inte inom litteraturen. Teorier för talent management fokuserar hu-
vudsakligen på talanger som värdeskapande objekt och för att åstad-
komma en mer grundlig teoretisk utveckling behövs ett relationellt 
perspektiv som kan belysa socialt kapital i förhållande till talent ma-
nagement (Crane & Hartwell, 2019). I tillägg till dessa kapitaltyper 
finns också ett övergripande kapital, symboliskt kapital, som tar sig 
uttryck genom legitimering och status.

Broady tillägger att fler speciella typer av kapital har tillkommit, 
exempelvis vetenskapligt kapital. Även typen könskapital har växt 
fram i den feministiska förlängningen av Bourdieus material för att 
öka kunskapen om kön i det samtida managementfältet (Ross-Smith 
& Huppatz, 2010). Författarna har funnit att könskapital utgör både 
en konkret tillgång och en begränsad valuta för kvinnor. Kvinnokapital 
kan vara uppbyggt så att kvinnorna kan komma i kläm (Skeggs, 2000). 
Kvinnor fortsätter att möta avsevärda utmaningar inom management 
(Ross-Smith & Huppatz, 2010). Författarna menar att det är synd att 
Bourdieu teoretiska ramverk har varit förbisett i genusforskningen och 
de uppmuntrar till en ökad användning av det. Jag drar slutsatsen att 
olika slags kapital är sammanlänkade och att de därför bör behand-
las relationellt i stället för att ses som separerade enheter. Det är min 
bedömning att ett sådant förhållningssätt har potential att resultera i 
kritisk reflektion om hur talang konstrueras i organisationer.

Symboliskt kapital avser erkännandet av legitimerad auktoritet och 
även de sociala effekterna av den, och att utöva symbolisk makt for-
drar socialt kapital. Det grundar jag i att Swartz (2013) liknar symbo-
liskt kapital vid en kredit; det fordrar ackumulerat symboliskt kapital 
som ett resultat av tidigare kamper. Bourdieu använder även uttryck 
såsom vinst och investering om den sociala praktiken i stället för om 
ekonomi (Broady, 1998). För Bourdieu är makt centralt i relationer och 
maktförhållandet kan kompliceras av att aktörerna tänker långsiktigt, 



 69kritisk managementteori

de ”positionerar” sig. Det vill säga att de skaffar resurser och försöker 
finna en utgångspunkt som är gynnsam för en eventuell framstöt se-
nare. Bourdieu har undersökt hur individer, grupper och institutioner 
anlägger strategier för att skapa, ackumulera, konsumera och värdera 
kapital, och även ha utbyte mellan kapitalarterna, för att vidmakthålla 
sin position i sitt sociala sammanhang (Swartz, 2013). Det medför att 
Bourdieu uppmärksammar makt i relationer och belyser att maktme-
kanismer påverkas av att aktörer (agenter) kan vara strategiska i den 
meningen att de försöker positionera sig, det vill säga att de skaffar och 
sparar kapital som de planerar att ha nytta av längre fram i tiden. ”Stra-
tegier är individers, gruppers eller institutioners försök att värna vär-
det på sitt kapitalinnehav och att försvara eller förbättra sin position. 
Sådana försök är ofta mer eller mindre omedvetna” (Broady, 1998). 
Swartz (2013) lyfter fram den konkurrensutsatta position som aktörer 
har i sin kamp att ackumulera och monopolisera olika sorters kapital. 
Fält är således strukturerade utrymmen som är organiserade omkring 
kamper om specifika typer och kombinationer av kapital. Det betyder 
att fältkamper således har två olika dimensioner: 1) kampen om hur 
kapitalet fördelas i fält (det vill säga kapitalet är ”spelinsatsen”) och 2) 
kampen om den mest legitima formen av kapital för ett specifikt fält. 
Att försöka omdefiniera normer eller tolka rättigheter till egen fördel 
är vanliga sätt att positionera sig (Engelstad, 2006).

Begreppet habitus
Habitus medför en omedveten beräkning av vad som är möjligt, osan-
nolikt eller omöjligt för människor med tanke på deras position i den 
sociala hierarkiska ordningen (Swartz, 2013). Det är min bedömning 
att begreppet habitus är relevant att använda i en analys av talent ma-
nagement bland annat beträffande att bli identifierad som talang, ha 
ett habitus som associeras med talang, men att det också har koppling 
till kontexten. ”Med habitus avses system av dispositioner som tillåter 
människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. En 
människas habitus grundlägges genom de vanor hon införlivar i famil-
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jen och skolan och fungerar sedan som ett seglivat och ofta omedvetet 
handlingsmönster” (Broady, 1998). 

För att förklara begreppet habitus beskriver Bourdieu (1977) att 
praktiker är vanemässiga (eng. habit), men de är också generativa och 
kan utvecklas. Han beskriver i sitt verk Distinction: A social critique of 
the judgement of taste att världsbilder och livsfilosofier överförs och lärs 
genom praktiker (Bourdieu, 1984). Detta sociala fenomen medför att 
habitus kan liknas vid ett regelsystem som internaliseras men kan för-
ändras, och som är avgörande för sociala agenter (aktörer) och styr so-
cial handling. Habitus förvärvas genom uppväxten och översätts sam-
mantagen till nuet. Det styr alltifrån smak och preferenser (eng: taste) 
och som kroppsspråk, sätt att uttrycka sig och hur vi tänker, inklusive 
våra normativa uppfattningar. Det vägleder oss i vårt meningsskapan-
de i den sociala världen.

Begreppet doxa
Doxan utgör förutsättningarna i maktspelet, vilket fordrar att aktörer, 
eller agenter, engagerar sig och investerar i spelet, har en känsla för det 
och intresse för dess resultat (Swartz, 2013). Doxan tolkas på så sätt 
fungera som en icke uttalad anpassning till existerande sociala hierar-
kier – en anpassning som betraktas som självklar och ”det enda rätta”. 
På så sätt uppstår en doxa av den sociala ordningen som kan associeras 
med den normaliseringsprocess som i föregående avsnitt behandlas 
som en skiljelinje för olika managementtänkanden.
 



6. FÖRETAGET

Studien genomfördes under 2010-talet i ett företag som är ett av 
världens största multinationella bolag i sin bransch. Det har en om-

fattande och diversifierad portfölj av produkter och tjänster. Företaget 
gjorde varje år en avsevärd investering i teknologisk forskning och ut-
veckling av sina produkter.

6.1 Företagets organisationsprincip

Vid inledningen av den här studien kännetecknades företagets över-
gripande organisationsstruktur av en geografisk indelning i filialer 
vilka i sin tur omfattade flera bolag spridda inom varje geografisk re-
gion. Jag studerade ledningen för en av dessa filialer. Filialen hade sitt 
lokala huvudkontor i Sverige. Nästa hierarkiska nivå uppåt, den glo-
bala, hade sitt säte i en helt annan del av världen. Koncernspråket var 
engelska. Det var fler män än kvinnor i företaget. Den bransch som 
företaget är verksamt i, en teknologibransch, betraktas allmänt som 
mansdominerad.

Figur 3 skisserar filialens organisationsstruktur och de roller i hie-
rarkin som jag berör i den här empiriska redogörelsen. Eftersom CEO 
(Chief Executive Officer) och vd (verkställande direktör) har liknande 
språklig innebörd på engelska respektive svenska (även om rollen rent 
juridiskt kan skilja sig mellan länder) så använder jag den engelsksprå-
kiga benämningen ”CEO” för den högsta chefen på global nivå och 
den svenska benämningen ”vd” för bolagen inom den svenska filialen 
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och ”filialdirektör” för den mellanliggande positionen. Detta för att 
underlätta för läsaren. 

När hela det multinationella bolaget avses i texten refereras det som 
”företaget”, annars som ”filialen” när det gäller specifikt den svenska 
filialen. Bolagen inom filialen benämns A, B, C, D och E, se figur 3. 
Filialens ledningsgrupp, som jag hade tillgång till men inte ingick i, 
bestod av filialdirektören, vd:arna, HR-direktören samt direktörer för 
några andra stabsfunktioner såsom finans. När jag i texten använder 
benämningen ”ledningen” så avser det ledningen i vid bemärkelse. 
Förutom att filialledningsgruppen är en självklar del så omfattar led-
ningen fler aktörer, som var involverade i managementpraktiken med 
talent management. Det var företagets filial i Sverige som studerades. 
Det medförde att filialens managementpraktik med talent manage-
ment hade filialledningen relationer med såväl den hierarkiska nivån 
över filialen, som med de underliggande bolagen i filialen. Vidare var 
företaget också projektorienterat.

Under tiden för det empiriska fältarbetet skedde en omorganisa-
tion av filialen. Den handlade om att gå från en funktionsorganisation 
till en matrisorganisation. Det som tillkom i filialens organisations-
schema i samband med denna omorganisation har jag markerat i figu-
ren nedan. En uttalad princip för den nya matrisorganisationen var att 
i alla ”korsningspunkter” som bildades i matrisen skulle en lednings-
grupp utses. I den skulle det finnas representanter från varje bolag 
inom filialen. Det medförde att det blev fler ledningsgrupper på den 
hierarkiska nivån under filialens nivå.

Under tidsperioden för det empiriska fältarbetet var det flera vd:ar 
som byttes ut. Det var framför allt rollen som vd för Bolag A som var 
föremål för ändring vid upprepande tillfällen; Bolag A var vid den här 
tiden pro blemtyngt på grund av svag ekonomi.
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Figur 3: Organisationsprincip i företaget före och efter omorganisationen
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6.2 HR-funktionen

Såsom benämningen ”ledning” används i den här texten så ingår ock-
så filialens HR-funktion i den. Filialens HR-funktion leddes av en 
HR-direktör som var medlem i filialens ledningsgrupp. HR-funktio-
nen var organiserad i ett fåtal expertfunktioner, varav kompetensut-
veckling var en (där talent management ingick). En annan expertfunk-
tion inom HR-funktionen var löner och förmåner (vilket medförde 
ansvar för bonussystemet).

HR-funktionen var ansvarig för att förvalta den dokumentation 
och de data som var relaterade till managementpraktiken med talent 
management. Den dokumentationen benämner jag ”verktygslådan” 
i den här avhandlingen och den beskrivs i en kommande del av den-
na empiriska redogörelse (sidan 81). För att stödja det lokala perso-
nalarbetet i bolagen fanns en HR-chef i varje bolag. Inom bolagets 
HR-funktion fanns det, förutom HR-chefen också en yrkesroll som 
benämndes ”HR business partner”.

Det fanns en egen ledningsgrupp för HR inom filialen där HR-di-
rektören var ordförande och övriga medlemmar var HR-chefer samt 
filialens HR-expertfunktioner, inklusive rollen talent officer. Det 
fanns även ett forum för samverkan mellan alla filialers talent officers 
i världen.

Vid omorganisationen till ovan nämnda matrisorganisation an-
passades HR-organisationen efter den nya strukturen. HR-direktören 
utsåg en HR-kontaktperson (HR-chef eller HR Business Partner) till 
varje ”korsningspunkt” i matrisen.

HR-funktionen i företaget förväntades tillföra expertis inom en 
rad personalrelaterade områden, exempelvis arbetsrätt och olika prak-
tikkoncept inom HR (varav talent management var ett) med tillhö-
rande riktlinjer och procedurer. HR-funktionen förväntades också 
stödja cheferna i deras personalarbete med nuvarande och framtida 
medarbetare i organisationen och upprätthålla chefernas fokus på ex-
empelvis talent management så att det inte blev nedprioriterat, ef-
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tersom cheferna hade så många arbetsuppgifter av vitt skilda slag. 
HR-funktionen ansvarade också för en mängd andra praktiker vilka 
ofta framställdes i form av flödespilar över hur arbetet skulle uträt-
tas steg för steg. Dessa olika beskrivningar som presenterades separat 
var i själva verket sammanflätade med varandra. HR-direktörer och 
HR-chefer profilerade HR-arbetet med en uttalad ambition att vara 
en ”affärspartner” till chefer, med vilket menades en slags intern kun-
dorientering.

I avsnittet som följer presenteras praktiken med talent manage-
ment i filialen. Human resource management (HRM) behandlas både 
som en diskurs, en funktion och som ett distribuerat ansvar i organi-
sationer. I texten används på vissa ställen endast ordet ”HR” när det 
är personalen inom HR-funktionen som avses.
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7. PRAKTIKEN MED TALENT 
MANAGEMENT I FÖRETAGET

Som framgår av metodkapitlet så är forskningsstrategin för den här 
avhandlingen att den ska vara empiribaserad. Ambitionen är att 

ge läsaren förutsättningar att föra in sina egna erfarenheter, reflek-
tioner och självständiga tolkningar genom att återge intryck och ob-
servationer från det empiriska fältet på ett så levande, ursprungligt 
och obehandlat sätt som möjligt. Samtidigt är det jag som författare 
som har gjort urvalet av vilka händelser som lyfts fram, och i vissa fall 
förmedlas mina tolkningar av händelser. Det här kapitlet ger dels en 
översikt och en sammanställning av verktygslådan för talent manage-
ment i företaget, dels åskådliggörs det kritiska händelseförloppet när 
talent management praktiserades i vardagen i företaget. Eftersom jag 
är intresserad av att öka kunskapen om vardagens talangarbete, själva 
praktiken, så görs en empirisk redogörelse av händelseförloppet med 
talent management. I nästa kapitel adderas kontextuella vinjetter, vil-
ka är kritiska händelser på andra arenor än den för arbetet med talent 
management, men som hade påverkan på talangarbetet. Därefter föl-
jer några scener med fokus på den globala arenan som ger närbilder av 
interaktioner mellan några av aktörerna i filialen.
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7.1 Retoriken kring talent management i företaget

Det första jag möttes av när jag närmade mig talent management i 
företaget var en dokumentation, vilken jag benämner en verktygslåda. 
Den var tillgänglig för alla i ledningen som arbetade praktiskt med ta-
lent management. Sedermera fick jag också tillgång till all den bakom-
liggande dokumentation som fanns, vilken var ämnad för den kärna 
av medarbetare som hade i uppgift att driva talent management inom 
företaget. I den dokumentationen fanns bland annat en skriftlig redo-
görelse av den högsta ledningens argumentation för att införa detta 
praktikkoncept. Jag väljer att presentera den först i den här empiriska 
redogörelsen, eftersom det är där som syftet med talent management 
formuleras. Det lägger därmed en god grund för den fortsatta förståel-
sen av designen och arbetssättet. Argumentationen hade formulerats 
i samband med införandet av talent management, vilket hade skett 
några år innan starten av mitt fältarbete. I argumentationen uttryck-
te den globala ledningen vilka förväntningar de hade på resultatet av 
talent management, vilken funktion praktikkonceptet var tänkt att 
fylla. Eftersom de hade valt att dokumentera den i skrift så kan deras 
uttryckta intention med talent management tydliggöras med säkerhet. 
Den ger ett retroperspektiv på hur argumentationen utformades och 
vilka förväntningar som uttrycktes. 

I argumentationen för att införa talent management gav företa-
gets globala ledning uttryck för att företaget behövde förändras i sina 
grundvalar för att bibehålla sin starka marknadsledande position på 
kundmarknaden. Budskapet handlade om att det var frågan om en 
transformation av bolagets egen identitet. Det skulle påverka hela or-
ganisationsstrukturen genom att företaget skulle börja betrakta den 
som en globalt integrerad verksamhet i stället för att endast se ur-
sprungslandet som epicenter. Följaktligen kunde filialerna runt om i 
världen inte längre betraktas som separata förlängningar av huvud-
kontoret, utan de skulle i stället arbeta integrerat, som en helhet, men 
med lokal förankring. 
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Den globala ledningens argumentation gav intryck av att det var 
frågan om ordentliga grepp, och ledningen uttryckte att det fordrades 
ledare för att klara utmaningen. De använde här inte begreppet led-
arskap utan ledare. De beskriver dem som speciella ledare som skulle 
visa sig ivriga att jobba globalt tvärs över hela verksamheten – och 
även hade den individuella kapaciteten att klara det. Vissa egenskaper 
lyftes fram som avgörande; ledarna skulle vara starka, obevekliga, an-
passningsbara och inspirerade.

Our group-wide goal is to be global. This means transforming oursel-
ves from an […the local of the headquarter…]-enterprise with over-
seas extensions to a globally integrated enterprise with businesses in 
each region that can both thrive on their own and contribute to the 
wider company. To do this, we need to have strong, rigorous, adapta-
ble and inspiring leaders who are willing and able to operate globally 
across the company. (Verktygslådan för talent management)

Den globala ledningen förväntade sig alltså att dessa speciella ledare 
skulle komma att fungera som ett ”lim” som binder ihop de olika de-
larna av organisationen och driva fram en global, gemensam företags-
kultur:

These leaders will provide the ”glue” to bind the regional companies 
together, championing global standards, practices, and a corporate 
culture common to all companies and employees within the compa-
ny. (Verktygslådan för talent management)

I samband med införande av verktygslådan för talent management sade 
sig företagets högsta ledning vara fokuserad på att identifiera och ut-
veckla sina framtida affärsledare. De valde att strukturera arbetet så att 
chefstalanger klassificerades i tre nivåer. Nivåerna indikerade hur pass 
redo de olika talangerna var att gå in i seniora chefspositioner globalt:
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We are now focused on identifying and developing our business le-
aders of the future. We have defined three levels of leadership talent, 
based on degrees of readiness for senior positions globally: Senior 
Leader, Emerging Leader, and Future Leader. (Verktygslådan för talent 
management)

Men alla andra chefer och specialister då, de som inte blir utnämn-
da till talanger – är de inte viktiga? Jodå, verksamheten skulle inte 
fungera utan dem, intygar ledningen, och det kommer också att finnas 
möjligheter för fler typer av ledare än chefstalanger att utvecklas både 
ute i filialerna och globalt. Man sa alltså i argumentationen att det i 
organisationen även fanns behov av, och utrymme för, de goda ledare 
som inte når hela vägen till att bli kategoriserade som globala ledar-
skapstalanger. Dessa goda ledare benämndes som ”excellenta chefer”. 
Indirekt så kan det möjligtvis uppfattas som att det i organisationen 
också fanns ledare som inte var bra, men vad som skulle hända med 
dem framgick inte. Det var i grunden frågan om att vissa var utvalda 
och andra inte, men den diskussionen kunde smidigt undvikas genom 
en elegant formulering.

The organization still needs excellent managers and technical speci-
alists – in fact, it cannot operate properly without them. There are 
all sorts of ‘talent’ in the company and there are various programs 
operating both globally across the company, and locally in each re-
gion, that provide opportunities for other types of talent to develop 
within the organization. The focus of this initiative is identifying and 
developing the company’s future business leaders, who can fill critical 
senior leadership roles in our global organization and drive business 
growth. (Verktygslådan för talent management)

Förväntningarna på de globala chefstalangerna intensifierades här. De 
skulle inte bara befästa, fördjupa och stabilisera den globala kulturen 
och samhörigheten, utan de skulle också driva fram tillväxt i affären. 
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Den globala ledningen benämnde dem ”framtidens talanger”, vilket 
profilerade talangfrågan som en långsiktig satsning. Samtidigt skrev 
de om en offensiv affärsstrategi där dessa framtidens talanger rimligt-
vis också borde vara nyckelpersoner redan. De olika tidshorisonter-
na, nutid kontra framtid, hölls inte åtskilda. Formuleringar innehöll 
både futurum och presens: ”framtidens affärsledare” (futurum) och 
”som kan fylla” (nutid). Det gör att man inte kan uttyda hur planen 
att utveckla globala chefstalanger tidsmässigt matchade den offensi-
va affärsstrategin (som jag återgav i inledningen av detta kapitel), att 
samtidigt transformera verksamheten och skapa tillväxt. En tolkning 
jag gör är att ledningen förväntade sig att där och då hitta chefstalang-
er som kunde gå in i de kritiska seniora chefsrollerna och dra igång 
hela affärsstrategin.

Den globala ledningens benämning ”business leader” kan förstås 
på olika sätt. Ett sätt är att företaget fokuserade på ledare som arbe-
tade nära affären (exempelvis försäljning) och kunde betraktas som 
ämnen för att utses till globala ledarskapstalanger. Ett annat sätt att 
förstå det är att företagets ledning såg det som att alla ledare i en kom-
mersiell verksamhet skulle vara affärsdrivna.

Företagets globala ledning valde att gå stegvis fram i införandet 
av talent management, genom att börja med att inventera de högsta 
tvåhundra cheferna för att identifiera talanger. Året därpå gick de ett 
steg längre ned i organisationen genom att omfatta tvåtusen ledare. De 
organiserade det i form av en global, årligen återkommande talangge-
nomgång. Genom att utforma en verktygslåda skulle bolagets ledning 
säkerställa att identifieringen av ledartalanger blev konsistent och sys-
tematisk. Verktygslådan skulle även bidra till att säkerställa att företa-
get fick behålla framtidens affärsledare. Den globalt årligen återkom-
mande genomgången kom att kallas ”global talent review” (benämns 
fortsättningsvis årlig talanggenomgång) och skulle organiseras på ett 
enhetligt sätt i alla filialer.
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In order to support this process, the company provides a global talent 
review process. The objectives with this are: 1) to outline the tools 
and process to identify a cadre of future business leaders, to drive bu-
siness growth, retain key individuals and deliver the company’s stra-
tegic objectives globally and 2) to ensure a consistent and systematic 
approach to the identification of talent across all parts of the global 
organization. (Verktygslådan för talent management)

CEO:n verkade här inte oroa sig för att kunna få tag på kapabel per-
sonal, tvärtom: i argumentation för införandet av talent management 
indikerade CEO:n att det fanns en hel kader av framtida affärsledare.

In today’s tight labor market, owing to intense global competition 
and demographic trends, key talent is becoming scarce. To ensure the 
business is not constrained by lack of resource, and to support ambi-
tious targets for global growth, the company must identify, develop, 
and retain its future business leaders to remain competitive. (mejl till 
filialens HR-direktör från högsta ledningen)

I retoriken var det konkurrensen om kundmarknaden som var central 
i argumentationen, men nu började ledningen fokusera även på en 
annan marknad – arbetsmarknaden. De uttryckte det som att det var 
konkurrens om de bästa, talangerna. Den globala ledningen hade valt 
att specificera hur arbetet med talent management skulle gå till genom 
att designa verktygslådan.

7.2 Designen av talent management: en verktygslåda

Jag introducerades till det praktiska arbetet med talent management 
i företaget genom att få tillgång till företagsintern ledningsdokumen-
tation. Filialdirektören och HR-direktören informerade också om att 
det skulle bli möten med deras ledningsgrupp för att bereda en rap-
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port till den årliga talanggenomgången, vilken sedan skulle levereras 
och presenteras för nästa hierarkiska chefsnivå ovanför, den globala 
ledningen, enligt en väl definierad tidplan. Motsvarande procedur 
skulle även genomföras i de andra filialerna.

Den ledningsdokumentation som jag hade fått tillgång till bestod 
av en rapportmall för talanggenomgången, med tillhörande stödmate-
rial för beredningsarbetet. Jag benämner detta sammantaget en ”verk-
tygslåda”. När jag sedan kom i kontakt med den samverkansgrupp för 
talent officers i de olika filialerna fick jag också tillgång till det doku-
mentarkiv som delades dem emellan. Där fanns bland annat den pro-
gramförklaring som deklarerade den högsta ledningens argumentation 
för att föra in talent management (sidan 77) som också innehöll en 
implementationsplan. Av dokumentets datering framgick det att talent 
management hade införts några år före starten av förevarande studie. 
Det medförde att årliga talangenomgångar hade genomförts några 
gånger tidigare. Jag fick tillgång till rapporterna från tidigare år – och 
därmed kunde studien också omfatta vissa historiska data. Här följer 
en redovisning av verktygslådan.

Jag kommer nu på ett kortfattat sätt återge den rapportmall för  
talanggenomgången som ingick i verktygslådan, dess olika delar och 
stödmaterial för beredningen av den. I och med att jag redovisar de-
larna på ett kortfattat sätt så medför det en reduktion. Syftet med re-
duktionen är att koncentrera uppmärksamheten på vad jag bedömde 
var essensen i varje del, att fokusera på funktionen som den avsåg fylla. 
Denna empiriska redogörelse utgör ett resultat i sig genom att den ger 
en orientering i hur företaget praktiserade talent management. Ambi-
tionen är att framställa den på ett sådant sätt att läsaren har möjlighet 
att relatera till egna erfarenheter och även avgöra hur den kan appli-
ceras på andra sammanhang. Redogörelsen lägger grunden för analys 
av företagets design av talent management. Här gör jag en konstruk-
tion genom att tillföra en struktur och övergripande klassificering av 
talanggenomgångens olika beståndsdelar. Anledningen till att jag gör 
den klassificeringen är för att underlätta för läsaren att tillgodogöra 
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sig materialet. I själva verket bestod dokumentationen av en rad hu-
vudsakligen fristående komponenter.

Verktygslådan för talent management
I verktygslådan fanns vad som kan benämnas en ram för arbetet med 
talent management: den årliga talanggenomgången. Där angavs hur 
arbetet med talent management skulle gå till enligt en fastställd ord-
ning: struktur, styrning, tidplan och innehåll.

Avsändare av verktygslådan var den globala ledningen. De tog emot 
avrapporteringar från alla filialer i tur och ordning enligt samma form. 
Därefter gjorde de en total sammanställning med analys och jämförel-
ser dels mellan filialer, dels med historiska data. De utformade direktiv 
för det kommande årets plan för talent management. Jag klassificerade 
de olika delarna i dokumentationen som beskrivning av syftet med 
talangidentifiering, successionsplanering, talangutveckling och verk-
samhetsplanering. Här redovisar jag de olika delarna var för sig.

Talanggenomgång
Syftet med talanggenomgångarna specificerades på följande vis. Syftet 
var att:

a) bedöma individer och ledningsgrupper beträffande prestation 
och potential

b) identifiera kandidater för seniora roller över hela världen
c) säkerställa att det fanns en profilbeskrivning för varje talang 

med foto, titel, persondata, styrkor, förbättringsområden och 
utvecklingsplan

d) säkerställa att successionsplaner var framtagna för att fylla 
nyckelroller på seniornivå. 

I dokumentationen av talent management angavs det ett antal arbets-
moment som skulle behandlas, dokumenteras, levereras och presente-
ras för den globala ledningen i den årliga talanggenomgången. 
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Talangidentifiering
En central roll i verktygslådan spelade talangdefinitionen. Den spe-
cificerade officiella talangkriterier, vilka syftade till att fungera som 
vägledning i arbetet med talangidentifiering. För att bedöma hur väl 
talangerna uppfyllde talangkriterierna användes testinstrument och 
verktyg. Resultatet av genomgång och bedömning av talanger resul-
terade i att var och en dokumenterades i en individuell talangprofil.

Talangdefinition
Talanger segmenterades på tre talangnivåer: seniora ledare, fram- 
växande ledare och framtidens ledare. Det fanns en talangmodell där 
individuella karaktärsdrag hos talanger specificerades, exempelvis  
”affärsmannaskap” av. Där lades också vikt vid individers mobilitet, 
vilket avsåg deras intresse och erfarenhet av att arbeta internationellt. 
En annan del av dokumentationen gav uttryck för att talang skulle 
bedömas utifrån två dimensioner: potential och prestation. Vad som 
avsågs med prestation respektive potential specificerades i form av ett 
fåtal kortfattade beskrivningar i punktform. Potential definierades i 
företaget som att den finns hos personer som är snabba på att lära nya 
saker och anpassa sig till nya miljöer och sammanhang, har förmågan 
att snabb ta till sig ny information och tyda den, uppskattar föränd-
ring, är intolerant mot det mediokra, kan läsa av andra människor, och 
anpassa sin stil och på så sett få dem med sig, tåliga för att vara un-
der press, kan bemästra sina känslor och har interkulturell följsamhet. 
Prestation definierades som att den finns hos personer som är framstå-
ende högpresterare som överträffar sina prestationsmål år efter år, är 
pålitliga medarbetare, är svåra att ersätta med såväl intern som extern 
personal, kan dra igång saker, har ett begränsat behov av vägledning 
från andra och även kan vara specialister.

I rapportmallen fanns en ”talangkarta”, se figur 4. Den utgjordes 
av en matris med axlarna potential och prestation. Ledningsgruppens 
talangdistribution skulle åskådliggöras genom att alla medlemmar 
skulle rankas utifrån potential och prestation och deras namn skulle 



 85praktiken med talent management i företaget

placeras på motsvarande koordinat i matrisen. Det resulterade i en in-
bördes jämförelse mellan de talanger som hade tjänster på samma seg-
menteringsnivåer (de tre nivåerna seniora ledare, framväxande ledare 
och framtidens ledare). På motsvarande sätt gjordes fler talangkartor 
för de övriga talangnivåerna.

Figur 4: Företagets talangkarta med axlarna potential och prestation

De talanger som fick högst omdöme på både potential och prestation 
benämndes Hipo, vilket stod för ”high-potentials” och de placerades 
följaktligen i den gröna rutan längst upp till höger. De sågs som topp-
talanger och skulle beredas nästa steg i karriären. Den globala talangex-
perten refererade i sammanhanget till ett forskningsresultat som visat 
på att endast en liten bråkdel av arbetskraften, ungefär 10 procent, står 
för den största delen av verksamhetsresultatet i organisationer. Det var 
ett av de mycket få tillfällen då det pratades om forskning.

Prestation

Potential

Topp-
talanger
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Prestationsbedömning gjordes i en angränsande praktik till talent 
management, prformance management. Den ingick i den årliga cy-
keln för utvecklings- och lönesamtal, som genomfördes en tid innan 
talanggenomgången. Där tilldelades medarbetare en bedömning på 
en femgradig skala som baserades på hur väl de presterat gentemot 
tidigare uppsatta och överenskomna mål. Resultatet utgjorde sedan 
placering på axeln prestation i talangkartan. Endast de talanger som 
fått högst omdöme på prestation var föremål för att också övervägas 
för att bli bedömda beträffande sin potential i talangkartan.

Jag kom inte i kontakt med någon systematiskt och medvetet orga-
niserad utveckling av verktygslådan för talent management under fält- 
arbetets gång, den låg fast. Jag kunde dock notera att filialens ledning 
på eget initiativ hade tillfört ytterligare två principer till talangkar-
tan. Den ena nya principen var en praxis att nyrekryterade personer 
inte skulle bli talangbedömda under det första halvåret; det uttrycktes 
som en prövotid då nyrekryterade skulle ”visa vad de gick för”, och 
ledningen skulle säkerställa att de passade in i kulturen. Den andra 
nya principen var att tillföra ytterligare en ruta diagonalt nedåt till 
vänster om matrisen. Där placerades individer som var under observa-
tion – med en misstanke om att de inte var talanger (längre). Det var 
inte frågan om att talanger långsamt förföll, utan till den rutan kunde 
några förflyttas snabbt, från en tidigare topposition.

Bedömningsinstrument
Ett centralt instrument för att bedöma talang var en så kallad 360-gra-
dersundersökning där olika respondenter – underställda, kollegor och 
närmsta chef – bedömde en individ. De kriterier som individen blev 
bedömd på var framtagna med hjälp av ett globalt konsultföretag. 
Den globala HR-direktören förmedlade att kriterierna i grunden var 
allmänt giltiga, men hade anpassats till företagets specifika situation 
genom att HRM-konsultbolaget hade, ur ett större urval, valt ut vissa 
kriterier. Av detta framgår att företaget såg konsulter inom HRM som 
värdefulla kunskapsproducenter. Jag tolkade det som att man inom 
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företaget såg det som en fördel att de individuella rapporterna om 
talanger som genererades från bedömningsinstrumenten var lättför-
ståeliga och gav en överblick över individens profil.

Det fanns också ett testinstrument som var utvecklat av företaget. 
Det kallades topptalangtestet. Det skulle chefer använda internt för att 
på ett kvantifierat sätt kunna argumentera för just topptalangers uni-
ka egenskaper. Testinstrument som användes för övrigt var allmänna 
personlighetstest. De köptes in från externa leverantörer av test, vil-
ka (till skillnad från det internt utvecklade testet) kunde presentera 
normgrupper och kvalitetsnyckeltal för sina testprodukter.

Talangprofiler och talangförteckning
För varje identifierad talang skulle det dokumenteras en talangprofil. 
Det var nödvändigt att begränsa profilen till en sida. Där skulle det 
finnas foto, persondata, nuvarande roll, tidigare roll, samt beskriva in-
dividens styrkor och förbättringsområden samt en fråga som ansågs 
viktig – mobiliteten, individens intresse och erfarenhet av internatio-
nellt arbete.

Successionsplanering
Det fanns en mall som skulle resultera i en plan för talangförsörjning 
till varje senior nyckelroll i ledningsgruppen för filialen. Genom att 
fylla i mallen identifierades ”successorer” (ersättare) till olika nyck-
elroller. Utformningen av mallen gjorde att, när den var ifylld, så gav 
den en bild över olika tidshorisonter för när successorer bedömdes 
kunna vara redo för att gå in i respektive nyckelroll. Tidshorisonten 
för de olika graderna av beredskap varierade från två år eller mer och 
sedan i årsvisa steg ned till att vissa bedömdes vara redo för rollen 
omgående. Det användes färgkoder för att ge ett visuellt intryck av 
hur lång tidshorisonten för beredskap bedömdes vara. Grönt betydde 
att det fanns en successor tillgänglig omgående. och rött indikerade 
att det var problematiskt. HR-direktören fick vid upprepade tillfällen 
påminna om att successionsplanering var någonting annat än den helt 
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operativa rutinen att ha ställföreträdare utsedd om chefer blir frånva-
rande med kort varsel.

Talangutveckling
De globala talangprogrammen tilldelades hög status och fick fina re-
sultat i deltagarnas utvärderingar. Ett litet urval av topptalanger som 
blev antagna till programmen träffades i ”utbildningsmoduler” vid 
några tillfällen under året i olika delar av världen. Modulerna hade oli-
ka ledarskapsteman där deltagarna fick kunskapstillförsel och träning, 
men det var framför allt möjligheten att expandera sitt internationella 
personliga nätverk som deltagarna gav uttryck för att de värderade 
högt i programmet. Filialernas ledningar fick nominera topptalanger 
och sedan gjorde den globala ledningen ett litet, exklusivt urval. När 
individen fått bekräftelse på att de kommit med i programmet fick de 
en inbjudan som avslutades med ett budskap att: att de blivit antagna 
till programmet var visserligen inte hemligt, men de uppmanades att 
ändå, i förhållande till kollegor i filialen, hantera sitt deltagande i pro-
grammet diskret.

Verksamhetsplanering

Nyckeltal och uppföljningspunkter
Nyckeltalen syftade bland annat till att mäta fördelningen interna och 
externa rekryteringar till nyckelpositioner, visa fördelningen mellan 
män och kvinnor i ledningsgrupper och redovisa om topptalanger 
blev befordrade. Fördelningen mellan interna och externa rekryte-
ringar sammanställdes och jämfördes mellan filialerna, men det fram-
gick inte vilket förhållande som var eftersträvansvärt.

Åtgärdsplan
Åtgärdsplanen innehöll en planering av aktiviteter och insatser som 
skulle genomföras under det påföljande året efter talanggenomgången. 
Dessa aktiviteter kunde vara av olika art. En typ av aktiviteter var att 
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införa ett talangprogram. Andra aktiviteter handlade om att förändra 
demografin för talanger, vilket kunde handla om att det behövdes fler 
talanger inom vissa kompetensområden eller erfarenhetsnivåer.

Angränsade praktiker
Förutom talent management fanns det i företaget ett flertal andra 
praktikkoncept som angränsande till talent management, exempelvis 
performance management, ledarskapsutveckling, yrkesrollsklassifi-
cering, workforce strategy, analys och planering, löner och förmåner 
samt även arbetet med företagskultur och värderingar. Performance 
management var uppföljning av den utvecklingsplan som alla skulle 
ha och även lönesamtal. Syftet med yrkesklassificeringen, ur ett talent 
management-perspektiv, var att den skulle underlätta rörlighet mellan 
olika filialer, eftersom alla i företaget använde samma specifikation 
för vilka kvalifikationer som fordrades på olika nivåer inom olika yr-
kesgrupper. Dessutom fanns en väl etablerad ledarskapsmodell som 
användes för alla ledare, men eftersom många talanger också var che-
fer så kom den att ha betydelse även i talent management. Här speci-
ficerades ett antal karaktärsdrag hos ledare som bland annat handlade 
om affärsmannaskap, att bygga team, att vara lyhörd för kunder och 
att vara innovativ.

Avsikten med den empiriska redogörelsen ovan har varit att ge en 
orientering om de i verktygslådan ingående delarna, för att nu övergå 
till att redogöra för händelseförloppen när ledningen arbetade med 
talent management.

7.3 Ledningens praktik med talent management

Här följer en kronologisk redogörelse för vad jag bedömde vara avgö-
rande skeenden i arbetet med talent management i företaget. På så sätt 
åskådliggörs praktiken för talent management.
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Den första årliga globala talanggenomgången i studien
Redan några månader efter starten av mitt empiriska fältarbete skul-
le årets talanggenomgång beredas. Beredningsarbetet gjordes i filial-
ledningsgruppens månatliga möte och jag var föredragande. Punkten 
fanns högt upp på agendan, vilket signalerade att den var viktig och 
prioriterad. Vd:arna inom filialen presenterade ”talangkartan” dels för 
sina respektive lokala ledningsgrupper, dels för talanger som ”stod på 
tillväxt”. Ur materialet framgick hur varje talang hade bedömts be-
träffande dels potential, dels prestation. Därefter ägnade mötet en hel 
del uppmärksamhet åt att diskutera en anmärkning från den globala 
ledningen som förmedlades av filialdirektören. Filialens talanger var 
sammantaget för högt rankade i talangkartan. Budskapet var att det 
inte stod i proportion till det allt sämre ekonomiska resultatet i filia-
len. Efter en del diskussioner enades vd:arna därför om att flytta ned 
hela rankingen av alla i filialledningen, det vill säga sig själva, för att 
visa att de tog på sig ansvaret för problemet med den dåliga ekonomin.

I samma ledningsgruppsmöte avhandlades också att de i tidigare fi-
lialledningsgruppsmöten hade varit eniga om att de så fort som möjligt 
ville starta ett lokalt talangprogram inom filialen, ett kompetensutveck-
lingsprogram för ett urval av filialens talanger. Programmet ansågs vik-
tigt och det uttrycktes att det skulle kunna få stort genomslag och bidra 
till att behålla högpresterande medarbetare som skulle kunna utvecklas 
till att ta nyckelpositioner i företaget: det benämndes ”talent retention” 
även på svenska och fortsatte att upprepas frekvent som ett ledord un-
der de kommande åren. Förslag på design av ett sådant program pre-
senterades i mötet av HR-funtionen. Det skulle i första hand rikta sig 
till talanger inom två prioriterade professioner ute i ”businessen”, för-
säljning och internationell programledning. Programdesignen byggde 
på att deltagarna skulle arbeta med verkliga utvecklingsfrågor, problem 
och utmaningar i filialens organisation. Programmet skulle på det sättet 
ha potential att bli verklighetsförankrat, kostnadseffektivt och inte ge 
en känsla av att ”gå på kurs”. Det var tänkt att vd:arna i ledningen skul-
le ta rollen som uppdragsgivare för talangprogrammet för att på så sätt 
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stärka professionella relationer mellan ledning och talanger.
Programdesignen fick stöd från filialledningsgruppen och de ena-

des om att 1) vid nästa ledningsgruppsmöte besluta slutgiltigt om bud-
get för programmet och 2) fram till dess säkerställa att lokala talanger 
i vd:arnas bolag nominerades till programmet. De skulle identifiera 
talanger som de bedömde var i behov av extra stimulans utanför det 
egna bolaget, för att förbli motiverade, fortsätta utvecklas och framför 
allt stanna i företaget. Det fanns inte någon budget avsatt för kom-
petensutveckling över huvud taget på filialnivå (budgeten låg ”ute i 
linjen” som det heter, det vill säga ute i de underliggande bolagen), 
så denna satsning var tvungen att bli ett specialfall. Det poängterades 
sedan att det var viktigt att programmet skulle komma igång snabbt 
med tanke på ”talent retention”, det vill säga att talanger måste hållas 
kvar i organisationen i stället för att lockas över till konkurrenter. Led-
ningsgruppen var entusiastisk och en medlem sa uttryckligen att han 
tyckte att det här var mycket angeläget, att han uppskattade att föra 
fram talangfulla människor och därför gärna kunde ta på sig att re-
presentera ledningen när talangprogrammet gick in i en operativ fas.

Genom detta ledningsgruppsmöte i filialen hade allt underlag från 
de underliggande bolagen samlats in och jag skulle sedan bearbeta och 
sammanställa det för den globala ledningen. Det innebar att jag gjorde 
en sammantagen analys av filialens ledning och även lade till några 
nyckelpersoner som inte var medlemmar av filialens ledningsgrupp. 
Filialdirektören gjorde också, med visst stöd från HR-direktören, suc-
cessionsplaneringen för sin ledningsgrupp på egen hand. Filialdirek-
tören uppdaterade även ledningsmedlemmarnas talangprofiler beträf-
fande till exempel individuella styrkor och förbättringsområden som 
skulle redovisas. Detta gjordes i enrum eftersom man inte ville att den 
individuella talangrankningen av ledningsgruppens medlemmar skul-
le visas öppet dem emellan. Filialdirektören och HR-direktören hade 
arbetat tillsammans i flera år vid det här laget och uppvisade ett nära 
och gott samarbete. Jag uppfattade att de upplevde sitt samarbete som 
både lättsamt och samtidigt professionellt.
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Rapporten för talanggenomgången blev klar på utsatt tid. I den 
specificerades en åtgärdsplan som bland annat angav att ett lokalt ta-
langprogram skulle initieras omedelbart i filialen. Jag uppfattade att 
punkten i åtgärdsplanen som gällde att starta ett talangprogram i fili-
alenen hade starkt stöd i filialens ledningsgrupp. Talangnyckeltalen i 
rapporten visade på en mansdominans i ledningsgrupperna, men det 
resulterade inte i några reaktioner eller åtgärder.

Talanggenomgången levererades och presenterades för den globala 
ledningen i en videokonferens som skulle klaras av på ett par timmar, 
men fordrade förberedelser under flera månader. I mötet presentera-
des en verksamhetsplan för talent management som skulle genomför-
as under det kommande året. Det handlade bland annat om att no-
minera deltagare från filialen till de globala talangprogrammen (som 
arrangerades av den globala ledningen), driva ett lokalt talangpro-
gram i filialen, erbjuda karriärutveckling för topptalangerna, få fram 
fler talanger (framtidens ledare) och även fler successorer (det vill säga 
talangfulla efterträdare till höga chefer) som gärna skulle röra sig mel-
lan olika delar av filialens organisation.

Det vardagliga arbetet med talent management
Under året som följde genomfördes nomineringarna av talanger till 
de globala talangprogrammen enligt plan och några topptalanger blev 
befordrade, men för övrigt blev det huvudsakligen stillastående inom 
arbetet med talent management; det var inte någon framdrift med de 
övriga aktiviteter som fanns i planen. Det kan uppfattas som förvånan-
de med tanke på de positiva tongångarna som just redovisats beträf-
fande planerna på ett lokalt talangprogram i filialen. Detta kommer 
jag att återkomma till i kapitel 8 av empirin om kontextuella vinjetter 
och fortsätter nu att redogöra för praktiken med talent management. 

Filialens ledningsgrupp fortsatte visserligen med sina möten en 
gång i månaden som vanligt, men just talent management kom inte 
med på agendan. Detsamma gällde kompetensutvecklingsfrågor i ett 
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bredare perspektiv än talanger. HR-funktionen hade skött sitt upp-
drag att äska budget, men inga beslut togs av filialens ledning. Noteras 
bör att det inte blev något avslag på budgeten och inte heller någon 
satsning på det föreslagna talangprogrammet i filialen, utan helt en-
kelt inte något besked alls. Frågan om klarsignal för att starta talang-
programmet och tillhörande budget verkade inte få fäste i filialens led-
ningsgruppsarbete. Eftersom frågan inte fick fäste i ledningsgruppen 
bad HR-direktören sedan filialdirektören att använda sitt mandat att 
kunna fatta ett beslut på egen hand, men det ville han inte göra med 
hänvisning till att han var angelägen om att beslutet fattades med stöd 
från filialens ledning. Det blev som ett cirkelresonemang.

När jag ser tillbaka på den här tiden i företaget framstår den som 
en tid av ständig aktivitet men utan betydande framåtrörelse för talent 
management. Det var intensivt och dramatiskt runtomkring med allt 
prat om den dåliga ekonomin och samtidigt låg aktivitet i framdriften 
med talent management. I sökandet efter att få klarhet i huruvida ta-
langprogrammet skulle startas eller inte uppstod i vissa situationer pro-
vokationer varvade med perioder av vakuum. Det jag såg hända i inter-
aktionen mellan filialdirektören och HR-direktören förde mina tankar 
till en lek av typen ”katt och råtta” om att få fart på talangutvecklingen, 
det vill säga olika försök till framstötar som misslyckades. Här följer en 
typkonversation som handlade om förslag till talangutveckling (som 
framgår av metodkapitlet är alla personnamn fingerade):

[…] jag är positiv, handlar om pengar – och tidsprioritering från  
Görans [filialdirektörens] sida. Han får avgöra. (Filialens HR-direktör)

[…] får ta det separat med Göran [filialdirektören] till att börja med 
och därefter vara tydliga med vad vi behöver att varje vd ska göra när 
vi kommunicerar till dem. (Filialens HR-direktör)
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En expert på kompetensutveckling inom HR uttryckte sitt missnöjde 
till mig med den oklara situationen och vid en informell situation på 
flygplatsen när vi var på tjänsteresa berättade han att stora företag 
brukar avsätta en viss mängd pengar per medarbetare för kompetens-
utveckling. När vi sedan träffade filialdirektören på flygplatsen kon-
fronterade medarbetaren honom och undrade hur det var tänkt med 
kompetensutveckling i företaget. Filialdirektören svarande: 

Kompetensutveckling behöver inte kosta en förmögenhet.

I brist på allmänt beslut lade ibland talanger fram individuella förfråg-
ningar om önskemål om kompetensutveckling. Det kunde gå till så här:

Talang: Jag har möjlighet att gå en kurs i […]. Jag har inte utbildat mig 
så mycket inom […]. Vi behöver inte betala någon avgift. Kurslittera-
turen omfattar två böcker som uppskattningsvis kostar 300-500 kr/st. 

Svar från HR: Ja det är ok men tyvärr kan vi inte bekosta litteraturen 
… Ja du vet ju läget [med ekonomin]…

Lite överraskande föreslog HR några månader längre fram i tiden, till 
samma individ, att denne skulle kunna gå en kurs. I det här fallet var 
utbildningen förknippad med en kostnad som var mer än 4 gånger 
högre än böckernas pris i den tidigare förfrågan.

HR: Skulle du vara intresserad av att gå på detta? [programbeskriv-
ning bifogades][…] anmäler dig via länken och be Anna om ett [be-
ställnings]nummer till fakturan […]

Jag tolkar det som att det fanns utrymme för godtycke kring vad som 
godkändes och inte beträffande kompetensutveckling.
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Den andra årliga globala talanggenomgången i studien
Tiden gick. Det började bli dags att förbereda nästföljande års talangge-
nomgång och punkten var återigen inbokad i ledningsgruppens agenda, 
men det här gången blev punkten sedan, vid upprepade tillfällen, bort-
plocka i sista sekund, månad efter månad.. Konsekvensen blev att arbe-
tet med talent management inte fick något riktigt avstamp det året, och 
någon gemensam kraftsamling i ledningen kring talent management 
infann sig inte. Arbetet med talanger fick inte den eftersträvade ökade 
förankringen, utan tvärtom utvecklades snarare en känsla av motstånd. 
Dock arbetade filialdirektören och HR-direktören vidare med talent 
management på ett engagerat sätt. De hade ett flertal arbetsmöten. 
Resultatet sammanställdes på en övergripande nivå, och tack vare att 
filialdirektören kände till många medarbetare som fanns längre ned i 
organisationen, så fick den uppdaterade kartläggningen av framtidens 
talanger ändå ett visst djup – och troligen relevans ändå. I mötena gavs 
det också utrymme för en hel del småprat. Filialdirektören vurmade för 
unga talanger och kallade dem ”stars” – således en annan, egenformu-
lerad, benämning än den officiella ”future talents” i verktygslådan. Han 
ville föra fram dem, sa han, de unga talangerna. Han fick någonting 
drömskt i blicken när han vid upprepade tillfällen berättade historier 
om sin internationella karriär och om hur framgångsrik han själv hade 
varit när han var ung.

Få kvinnor identifierade som talanger 
Av de identifierade talangerna var endast ett fåtal kvinnor. Jag ville i 
rollen som forskare uppmärksamma det, för att få respons och reaktion 
från chefen, och bokade därför ett samtal med honom. Jag undrade om 
det möjligtvis kunde tänkas föreligga några karriärhinder för kvinnor 
i verksamheten eftersom så få var identifierade som talanger. Han gav 
spontant och snabbt en förklaring som gick ut på att kvinnor inte höll 
sig framme på samma sätt som män. Efter hans snabba utläggning 
kunde han dock intuitivt ur sitt minne lyfta fram flera kvinnor som 
han tyckte var talangfulla. Han kände till medarbetare på olika nivåer 
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i organisationen eftersom han småpratade i korridorerna, hade öppen 
dörr till direktörsrummet och var involverad i detaljer i framför allt 
affärsprojekt (kundprojekt). Listan över framtidens talanger komplet-
terades så med kvinnor.

Bolag A slapp nominera till talangprogrammet
Det hölls sedan arbetsmöten om vilka talanger som skulle nomineras 
till talangprogrammen som arrangerats på global nivå under flera år 
av den globala ledningen. Från Bolag A blev det inte några deltagare 
anmälda det året. 

Bolag A har en tuff tid så de kan få avstå att delta i talangprogram-
met. (HR-Direktör)

Det uttrycktes att de kunde få slippa nominera deltagare eftersom det 
inte fanns möjlighet att slösa tid på att talangerna skulle gå på kurs när 
de behövdes för att dra in pengar till verksamheten.

Nya försök med talangprogrammet
Det började bli dags att laga efter läge för att över huvud taget få till 
något talangprogram i filialen. HR-direktören och jag (i mitt praktis-
ka arbete med uppdraget) ville att talangerna skulle få se verklig hand-
ling. Programmet var ju dessutom utlovat till den globala ledningen 
redan i samband med föregående års talanggenomgång. Vi försökte 
oss därför på ett annat angreppssätt. Ledningen hade uttryckt storsti-
lade planer och förväntningar på vad talangprogrammet skulle kunna 
åstadkomma, men någonting småskaligt fick duga i stället, för att för-
hoppningsvis komma igång.

En förfrågan ställdes från filialens HR-funktion till den globala 
HR-direktören om han kunde tänka sig att stödfinansiera en första fas 
av ett talangprogram, för att det skulle komma igång, och förfrågan 
fick bifall från honom. En talangexpert, organisationspsykolog från 
den globala HR-funktionen, skulle komma till regionen för att genom-
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föra ett första steg, eller avstamp, och lägga en grund för ett program; 
han skulle ge var och en strukturerad feedback och karriärcoachning. 
På så sätt skulle den globala HR-funktionen komma närmare de loka-
la talangerna i filialen, och det upplevdes som respektingivande att det 
var en expert från den globala nivån som skulle genomföra aktiviteten.

Vd:arna uppmanades nu att komma igång med sina nomineringar 
av talanger i respektive bolag – som det var överenskommet långt tidi-
gare. Det blev dock inte den avsedda blandningen av talanger från alla 
bolagen som var den ursprungliga tanken. Vd:n för Bolag B vägrade 
att avslöja namnen på sina talanger. Hans argument handlade om att 
de hade topptalanger i bolaget, men att de ville utvecklas där ”i verk-
ligheten” (som han uttryckte det) där det går bra med affärerna och 
inte på någon filialnivå som är som en stab. Vd för Bolag C var positiv 
och ville skicka några deltagare, men till syvende och sist tillät han 
inte dessa talanger avsätta tiden och resekostnaden som förknippades 
med deltagandet. Han sa: ”å ena sidan är det viktigt att satsa på sina 
talanger, men å andra sidan får vi inte förlora viktig arbetstid för hög-
presterande personer”. 

Det blev till slut talanger endast från Bolag A, inte de övriga fyra 
bolagen, som fick alla platser tack vare att den förre vd:n tillsammans 
med den lokala HR-chefen hade varit engagerade i talent manage-
ment sedan tidigare och haft sina talanger identifierade sedan långt 
tillbaka. De var glada att det äntligen kom igång. 

De talanger som kontaktades om erbjudandet uttryckte att de var 
smickrade och tackade ja direkt. Dock visade det sig att två av dem re-
dan var i slutförhandlingar med en annan arbetsgivare och redan hade 
ställt in sig mentalt på att sluta, så de kom inte med. Dessvärre sa också 
den lokala HR-chefen också upp sig på grund av att hon uppfattade att 
hon plötsligt blivit utfrusen av sin chef (vilket framgår i 8.7 på sidan 
115). Det hela resulterade i att ett tiotal talanger fick individuell, struk-
turerad feedback och karriärcoachning. Organisationspsykologen från 
HR på global nivå ledde dessa sessioner och valde att använda de två 
test som rekommenderas av företaget: rekommendationen som han 
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själv formulerat, ett personlighetstest i tre delar (personlighet, urspår-
ningstendenser och värderingar) samt ett så kallat 360-graderstest på 
talangkriterierna. Genom 360-graderstestet fick de som testas feed-
back från sina underordnade, jämställda och sin överordnade (chef) 
kring de parametrar som var definierade som viktiga för ledare i före-
taget. Testerna genomfördes i förväg och rapporterna användes som 
diskussionsunderlag i de 1,5 timme långa enskilda sessionerna med 
varje individ. Det gav organisationspsykologen möjlighet att förklara 
vad instrumenten sades beskriva och vad man skulle kunna dra för 
slutsatser om individuella styrkor, förbättringsområden och karriär-
utveckling. Varje talang fick också möjlighet att ge sin syn på saken 
och kommentera resultaten av testerna: de förmedlades inte som en 
slutgiltig sanning utan som ett värdefullt diskussionsunderlag. 

Talangerna uttryckte efteråt att de uppskattade sessionerna. De fö-
reföll kunna skapa en öppning för att gå från ord till handling omkring 
talangprogrammet. Filialens HR-direktör var positiv:

En tanke som slog mig är att vi på något sätt måste slå på trumman 
för talangprogrammet och inte bara låta vetskapen om detta stanna 
vid en begränsad skara. Jag anser [att] vi bör tala om för organisatio-
nerna att detta är på gång så att man förstår att positiva saker också 
tar fart […]. (Filialens HR-direktör)

Kommunikationen till organisationen resulterade i att några första 
linjens chefer anmälde sitt intresse för att komma med i talangpro-
gram, vilket hanterades i ledningen men fick inte genomslag. För att 
upprätthålla tempo och dra nytta av den kunskap som hade byggts 
upp om varje talangs utvecklingsbehov var det sedan dags förbereda 
nästa steg – att till slut starta själva talangprogrammet. Det medförde 
att ledningen också skulle komma med projekt och utmaningar till 
talangerna, enligt programmets redan godkända principer. Att kom-
ma igång var också viktigt eftersom global HR hade uttryckt att en 
förutsättning för att acceptera finansieringen var att sessionerna skul-



 99praktiken med talent management i företaget

le sammanfattas och analyseras. De skulle även presenteras i filialens 
ledning i syfte att säkerställa att de lärde känna talangerna bättre. En 
inbjudan och påminnelse skickas till alla medlemmar av filialens led-
ning för att komma fram med förslag om möjliga uppdrag. Den nya 
vd:n för Bolag A blev entusiastisk och svarade med så många som ett 
tiotal uppslag till talanguppdrag. Några av de övriga i filialens led-
ningsgrupp bidrog med någon enstaka idé. Det nya läget samman-
fattades av en nyckelperson som hela tiden hade uttryckt ett starkt 
engagemang i att utveckla talangfulla personer.

The trick now is to look at people[’]s strengths and developments area 
and match them to the problems [=assignments]. They should be able 
to develop their leadership skills where they know the subject and 
develop their knowledge where they don’t know the subject. (Senior 
executive) 

HR-chefen och nya vd:n för Bolag A gjorde, i ett enskilt arbetsmöte, 
en första matchning mellan uppdragen i listan som han hade genere-
rat och talangerna i hans bolag. Nu verkade ett engagemang i talang-
arbetet växa fram och bidra aktivt till framdrift. Det såg ut att kunna 
uppstå ett genombrott, men det gick över snabbt. 

Förhoppningen övergick ännu en gång i besvikelse i arbetet med ta-
lent management eftersom filialdirektören diskvalificerade matchning-
en och sa att den måste göras ordentligt och gemensamt i ledningen. 
Sedan avsatte han endast tio minuter i nästa filialledningsgruppsmöte 
till att både presentera talangerna, gå igenom listan med möjliga talang-
uppdrag och dessutom göra kopplingen mellan talang och uppdrag.

Kanske som en reaktion på det, eller någonting annan som hänt i 
mötet, började också vd:n sätta sig på tvären och säga att hans mest 
högpresterande talanger måste ägna sin tid åt sitt ordinarie arbete i 
dessa kristider. Så då blev det en låsning, igen. 

För övrigt kan nämnas att den man i filialens ledningsgrupp som 
hade visat extra mycket intresse för talangprogrammet initialt, han 
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som erbjöd sig att representera ledningen i talangprogrammet, hade 
blivit utköp från bolaget. Och den andra mannen som gjorde uttalan-
det ovan om att varje enskild talang skulle ha möjlighet till utveckling 
och att de samtidigt skulle tillföra verksamheten ny energi, hade grad-
vis blivit exkluderad ur ledningen trots sin långa erfarenhet.

Låsningen orsakade också ett etiskt dilemma som handlade om vad 
ledningen skulle meddela de talanger som fått strukturerad feedback 
och karriärcoachning. Man kunde riskera att göra dem besvikna. Dess-
utom kunde det vara besvärande för ledningen som inte hade priori-
terat tid för talangerna och deras utveckling. Det uppstod ett kommu-
nikationsvakuum under flera månader när HR-funktionen hoppades 
att filialledningens prioriteringar skulle ändras och det skulle finnas 
något positivt att säga till talangerna. Talangerna hörde av sig till sin 
HR-chef och undrade vad som skulle hända i nästa steg.

Småskaliga relationsbyggande aktiviteter med talanger
Det var återigen dags för HR att söka efter nya sätt att hitta lösningar 
på att få igång talangprogrammet, försöka vara kreativa och fundera 
över alternativa lösningar. En reflektion jag gjorde var att när jag tala-
de med filialledningsgruppens medlemmar enskilt, på tu man hand, så 
var de stödjande och entusiastiska för talent management, men när de 
kom samman i sin filialledningsgrupp så blev det inga beslut om talent 
management. Det inspirerade till en småskalighetsstrategi för att få 
igång talangprogramsaktiviteter och därför föreslogs luncher mellan 
enskilda talanger och enskilda medlemmar av filialledningsgruppen. 
Träffarna skulle vara kravlösa, hade varken agenda, diskussionspunk-
ter eller krav på att formulera ”nästa steg”. Matchningen mellan vil-
ken talang som skulle träffa vem i filialledningsgruppen gjordes snabbt 
och intuitivt eftersom jag kände dem ganska väl. För ledningsmed-
lemmar som verkade på annan ort bokade jag in lunchen på datum då 
de ändå skulle på andra möten vid filialens kontor. Lösningen gjorde 
det också möjligt att kringgå frågan om kostnad för själva lunchen 
eftersom, filialledningens medlemmar hade ett representationskonto. 
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Alla tackade gladeligen ja och de var fortsatt mycket positiva efteråt. 
Mejlkonversation:

Jag: Jag skulle vilja arrangera en lunch med dig och vår finance director.
Talangen (före lunchen): Kanonbra! Jag bokar in i kalendern. 
Talangen (efter lunchen): Mycket trevligt och givande lunchmöte! 
Vi talade om allt från […] business och transformation till tips om 
utlands assignments, som booster i karriären. Vi talade om vikten av 
[…] affären för att driva lönsamhet, samt nya möjligheter kring […]. 
Tack för matchmaking!

Denna lilla framgång kunde sedan skalas upp något; filialdirektören 
ville träffa talangerna i grupp över några luncher. Han bjöd. Jag ledde 
mötet men hade en nedtonad roll. Det blev spännande och dynamiska 
diskussioner där både filialdirektören och talangerna gav uttryck för 
att de upplevde att det var ett konstruktivt utbyte av idéer och åsikter.

Här följer min sammanställning av de mångfasetterade idéer och 
synpunkter som talangerna förde fram i en workshop. Arbetsspråket i 
workshopen var engelska, och därför återges idéerna här på det språ-
ket. Kategoriseringen och rubriceringen av deras idéer har jag kon-
struerat, och därför är de på svenska.

Organisatoriskt lärande
 ⚫ We need to be in charge of our deliveries, we need to create 

learning between projects and develop processes for critical 
activities such as an obvious process like sales.

 ⚫ We must seek for success-stories and share them with each other.

Samarbete över organisationsgränser  
lokalt och globalt

 ⚫ We don’t talk to each other between different parts of the  
organization.

 ⚫ We experience culture collisions in international projects.
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Vision, strategi och affärsplan
 ⚫ We are lacking a holistic view.
 ⚫ We need to have a plan for the business – and stick to that plan.
 ⚫ We need a long-term sustainable strategy.

Affärer
 ⚫ We need to increase add-on-sales.
 ⚫ We need to make professional key account plans that catalyzes 

cross-sales.
 ⚫ We would benefit from more frame-agreements with clients.
 ⚫ We should develop the business in Bolag E more – we have  

two large and important client accounts there.
 ⚫ We need to improve cross-sales. It usually starts in the form  

of small-size projects.

Styrning
 ⚫ We need to improve our key performance indicators, measure-

ments and governance.

Talent management
 ⚫ We need succession-planning all the way down in the  

organization.
 ⚫ More client events: executive discussion evenings, round- 

table discussions.

Innovation
 ⚫ We should start innovation teams.

Kultur
 ⚫ We need people who are ”carriers” of a good culture.

Till nästföljande sammankomst med samma konstellation bjöds vd:n 
för Bolag C in som föredragande. Han höll en engagerad föreläsning 
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med titeln Att skapa riktning och energi i businessen. Han berättade 
om hur han på kort tid hade vänt medarbetarengagemanget i Bolag C 
från lågt till högt (det mättes genom interna undersökningar) genom 
att involvera dem i strategiarbetet. Det hade i sin tur resulterat i fram-
gång på kundmarknaden som hade haft positiv påverkan på ekonomin 
i det lokala bolaget.

Men jag noterade under träffarna att några av talangerna var lite 
nedtonade i diskussionerna på ett sätt som inte stämde med min bild 
av dem. Jag undrade varför, men fick sedan förstå att de under en tid 
varit i diskussioner med andra arbetsgivare. Lite längre fram i tiden 
berättade de för mig att när väl tanken att sluta i bolaget hade väckts 
hos dem så försvann motivationen att stanna kvar, det fanns inte nå-
gon återvändo. Jag intervjuade samtliga om orsaken till att de valde att 
lämna bolaget. Den orsak de angav var den utdragna krisen i bolaget, 
att de inte såg någon ljusning för verksamheten och därmed inte heller 
någon framtid för sig själva där.

En av de talanger som lämnade var en kvinna, vilket resulterade i att 
det bara var en kvinna kvar i talanggruppen. Hon beskrevs som genu-
in, engagerad, omtänksam om sina medarbetare och nytänkande. Hon 
skapade, på ett positivt sätt, andra typer av affärer än vad bolaget var 
vant vid. Hon hade haft tålamod och visat goda resultat länge utan att 
direkt få någonting tillbaka. Redan i början av detta forskningsprojekt 
hade hon också drabbats av den situation som jag tidigare liknade vid 
en katt och råtta-lek. Hon hade tidigare uppmuntrats av sin dåvarande 
chef, som visade stort engagerade i hennes professionella utveckling, 
men som inte hade någon budget för detta, att göra en förfrågan till 
filialens nivå om det var möjligt med finansiering av hennes deltagande 
i ett externt mentorprogram, men även hon hade fått avslag av HR:

Mitt svar nedan kvarstår, din chef måste ta ett beslut i frågan likväl 
som att stå för kostnaderna. Mentorprogram har vi tyvärr ännu ej 
på ”menyn”, däremot jobbar vi med att skapa ett talent program i 
filialen som ett komplement till det som redan finns globalt (du kan 
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läsa mer om detta på intranätet. Jag hoppas givetvis att du i framgent 
kommer att delta i ett sådant program. (Filialens HR-direktör)

Kvinnan uttryckte besvikelse över avslaget, men fortsatte att i arbetet 
ge uttryck för att sprudla av energi. Ett observandum är att en åter-
koppling som organisationspsykologen senare gav henne, i samband 
med den tidigare sessionen, var att hon inte skulle söka så mycket upp-
märksamhet från höga direktörer. Intressant är också att sätta detta i 
ett sammanhang där den feedback som de två kvinnorna i filialens led-
ningsgrupp hade fått av filialdirektören; att de måste skaffa sig större 
inflytande i sin ledningsgrupp.

När vi talades vid några dagar efter talanglunchen så sa hon att hon 
tyckte föreläsningen av vd:n för Bolag C hade varit inspirerande, men 
det fanns ändå en lite tagg där. Hon hade under eftermiddagen samma 
dag fått en stor lapp med anmärkningar på sitt skrivbord. I filialens 
kontor gjordes det nämligen razzior med jämna mellanrum för att sä-
kerställa att inte någon företagshemlig information fanns tillgänglig 
på någons skrivbord (i lokaler dit ingen utomstående hade tillträde). 
Det skulle alltid vara helt rent på skrivborden, annars riskerade perso-
nalen att få en anmärkning. Till saken hör att alla vid talanglunchen 
fått ett ytterst litet USB-minne med presentationen på, som såg ut 
som ett fint silversmycke med företagets logotyp diskret stämplat på. 
Det hade hon råkat lämna obevakat på sitt skrivbord under några mi-
nuter på grund av att hon snabbt hade behövt rusa iväg kort några 
meter därifrån. Just då hade razzian genomförts och hon ”åkte dit”. 
Hon att sa det fick henne att känna skam och obehag. 

Det gick fortsatt bra för henne. En man utsänd från högsta led-
ningen för att granska filialen noterade hennes talang, och hon blev 
uppmärksammad av honom. Hennes förre chef, de var i en strategiskt 
viktig avdelning inom bolaget, hade lyft fram henne i vardagen, fram-
hävt hennes styrkor i många sammanhang. Den kvinnliga talanger 
fick senare ett karriärlyft i samband med att hennes nya chef blev be-
fordrad. Den nya chefen var nämligen vd:n för Bolag C (ett annat bo-
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lag än hennes) vilket ledde till att han därmed hade tre jobb: den här 
nya stabschefsrollen, sitt normala vd-jobb för Bolag C samt även sedan 
en tid vd för det lilla Bolag D. Visserligen förde Bolaget D en tynande 
tillvaro, men det krävde ändå sina resor och uppmärksamhet. Kvinnan 
fick till slut ett karriärslyft. Hon och hennes nya chef, vd:n för Bolaget 
C tyckte att det var bra att de redan hade etablerat en professionell 
relation, tack vare den tidigare talanglunchen.

Experttalanger blev uppmärksammade
Talangsatsningen hade hittills fokuserat på ledarskap. Nu kom den 
första informationen som pekade på att andra professioner eller kom-
petenser också skulle identifieras. Den skickades från den globala 
HR-direktören till filialens HR-direktör, som i sin tur distribuerade 
den till oss i filialens HR-ledningsgrupp. Texten redogörs nedan. An-
ledningen till att vissa ord är understrukna i den texten är att de har 
betydelse i analysen som följer längre fram i avhandlingen. 

It became increasingly clear during the global talent and resource 
reviews being held with the global CEO, that the company does not 
have effective means of identifying the type, availability and quali-
ty of our people across the global organization. We have issues re-
sponding to resource requests for multi country bid responses. We 
struggle to compare skilled resources and people across borders, we 
lack clarity on career opportunities for our key talent and we have no 
systematic means of consolidating people data for critical investment 
and business decisions. This represents a significant disadvantage in 
comparison to many of our competitors who are far more advanced 
in their capacity to do all of these things and is unsustainable. It is 
clear that the Business expects this problem to be solved fast and so 
global HR must address this issue now. So, as a result, I am establish-
ing with immediate effect a new global project with a top priority ra-
ting for both the global HR, the local HR teams and the organisation. 
The ultimate requirement is to develop a global methodology for the 
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alignment of multiple and locally defined jobs, skills and grades across 
country borders to a common standard and the ability to report on 
this globally. We need a common global language and basis of analy-
sis, the foundation of which is a common job and grade framework 
across all parts of the Global Business.
 The successful completion of this project will enhance our global 
ability to:

 ⚫ Swiftly and efficiently respond to tender and customer requests.
 ⚫ Move people both out of and into regions from other parts of 

the global organization for talent development and knowledge 
transfer purposes.

 ⚫ Generate economies of scale and greater alignment within the 
areas of people development, workforce planning and selection, 
helping us to offer a more consistent customer experience.  
(Global HR-direktör via mejl)

7.4 Summering av praktiken med talent management

I figur 5 ges en översikt över de delpraktiker som var förknippade med 
verktygslådan för talent management i företaget. De var designade 
och dokumenterade för att på en övergripande nivå ge vägledning i ar-
betet. Alla i ledningen som var involverade i talent management hade 
tillgång till verktygslådan.
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Figur 5: Praktiken med verktygslådan för talent management

De årliga talanggenomgångarna (talent review) fungerade som en ram för 
praktiken med verktygslådan, de angav rytmen i arbetet med talent ma-
nagement. I företaget pågick det samtidigt en rad andra aktiviteter inom 
ledningen. Vissa av dessa aktiviteter resulterade i skeenden och situationer 
som hade inverkan på talent management och återges som kontextuella 
vinjetter i det kapitel som följer här.
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8. KONTEXTUELLA VINJETTER 
I FÖRETAGET

Kontextuella vinjetter är händelser som jag bedömde hade betydel- 
 se för talent management, men de utspelade sig på andra arenor 

än den där arbetet med verktygslådan för talent management pågick. 
Syftet med vinjetterna är att tillföra mer empiri för att ge möjlighet 
att undersöka de låsningar och det motstånd mot talent management 
som utkristalliserar sig vid genomläsning av föregående avsnitt. Med 
tanke på de högt uppställda förväntningar som den globala ledningen 
hade formulerat initialt kan ovanstående beskrivning bitvis ses som ett 
mysterium. I boken Kreativ metod: skapa och lösa mysterier (Alvesson & 
Kärreman, 2012) uppmuntrar författarna forskare att i sitt skrivarbete 
inspireras av deckarförfattare, att förmedla texten som ett mysterium 
där läsaren tillsammans med författaren söker efter ledtrådar. För att 
undersöka låsningarna och motståndet mot talent management bör-
jade jag undersöka det kontextuella, det vill säga händelser som kunde 
förklara mysterier med talent management som var svåra att förstå om 
man fokuserade isolerat på talent management. Detta ledde fram till 
att den empiriska redogörelsen av praktiken med talent management 
kompletterades med kontextuella vinjetter. Detta är således ett spe-
cifikt urval ur en stor mängd kontextuella händelser och dokument. 
Genom att tillföra dessa kontextuella vinjetter till den empiriska re-
dovisningen av praktiken med verktygslådan så framträdde tänkbara 
förklaringar till det som jag beskrev som ett mysterium. 
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8.1   Krav på omedelbara åtgärder att lösa den  
ekonomiska krisen

Arbetet i filialen med att ta fram material som underlag för den, i den 
här studien, första talanggenomgången med den globala ledningen 
krävde noggranna förberedelser, inklusive en stor mängd administra-
tivt arbete. Dokument skickades fram och tillbaka och korsuppdate-
ringar gjordes med data och färgkoder i presentationspaketet. Det ge-
nomfördes generalrepetitioner via videokonferens mellan den globala 
HR-direktörer och filialens HR-direktörer för att säkerställa effekti-
viteten i det riktiga mötet sedan. Spänningen steg bland oss som var 
involverade: framför allt filialdirektören, filialens HR-direktör och jag 
(i rollen med uppdraget).

Med tanke på de höga förväntningarna blev det verkliga mötet en 
överraskning och besvikelse när det genomfördes, åtminstone för mig 
och jag tolkar även för filialdirektören och filialens HR-direktör. Den 
globala CEO:n var ordförande i mötet. Dagordningen och det mate-
rial som vi hade förberett noggrant under flera månader ignorerade 
han, tittade bara snabbt på den första sidan och hade några svepan-
de kommentarer om successionsplanen. Han hade en framtoning av 
att vara slagkraftig, tuff, handlings- och affärsinriktad. Det märktes i 
detta möte. Han fokuserade all sin uppmärksamhet på filialdirektören 
och tog, med eftertryck, upp problemet med filialens dåliga ekonomi 
i en lång aggressiv monolog. Även om hans monolog levererades över 
telefon så gick det av hans tonläge och styrka i rösten att utläsa att han 
var ordentligt upprörd, rasande. Han ägnade större delen av tiden åt 
att skrikande provocera filialdirektören, om och om igen, och avkräv-
de omedelbara åtgärder. Efter en stund observerade jag att vd:n för 
filialen faktiskt fick tårar i ögonen och att hans röst blev lite mer skör, 
men han lyckades samla sig och förbli konstruktiv, trots situationen. 
Jag tänkte att det måste vara genant att bli behandlad på det sättet, i 
synnerhet när andra fanns med, men jag ingrep dessvärre inte.

I retrospektiv kan man se att där, i det ögonblicket, uppstod bryt-
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punkten för ett eskalerande hårdare klimat och krav på att vända det 
dåliga resultat som kom att dominera agendan för filialens ledning. 
Min reflektion är att sättet som den globala CEO:n genomförde ta-
langgenomgången på signalerade att talent management i själva ver-
ket inte var viktigt, utan de skulle i stället fokusera på något helt an-
nat, att få ordning på ekonomin.

När den globala ledningen ändå inte såg någon bättring i ekono-
min i filialen sände de till slut ut sin globala finansdirektör (GFD) för 
att vara på plats i filialen. Det gick ut ett meddelande från HR-direktö-
ren till HR-cheferna i filialen för att informera om att detta skulle ske, 
och den globala CEO:ns upptrappade retorik återspeglas även här. 
Texten redogörs nedan. Anledningen till att vissa ord är understrukna 
i den texten är att de har betydelse i analysen som följer länger fram i 
avhandlingen:

Sorry about this, but since our Region doesn’t meet its targets and 
forecasts have been missed several months in row, [GFD] will be in 
the region more or less every week for reviews and checkups. I’ve asked 
for exceptions for some countries regarding the reporting since some 
of you are better out financially than others but no, [GFD] don’t want 
anyone to be excluded. It is hire freeze as you know and through check-
ing up h/c [headcounts] [GFD] will see either down-sizing or at least 
stabilities. I will later on this week send out a more rigorous approval 
process since [GFD] will have to approve all activities that have a to 
do with increasing costs, incl. recruitments. So for now, we just need 
to do the best out of this ”control and demand” period and show that 
we are to rely upon and that we do take necessary actions. (Filialens 
HR-direktör)

Det blev ett frenetiskt rapporterande och mycket extra arbete, och fort 
skulle det gå förstås. De flesta fann sig i den förändrade situationen 
och följde plikttroget de instruktioner som kom. En medarbetare som 
var ansvarig för ett av de viktigaste kundprojekten protesterade dock 
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och bad om ett effektivare angreppssätt. När han ändå ombads att fylla 
i ännu ett uppföljningsformulär på kort varsel svarade han:

Jag måste bli fyrkantig och säga nej. Jag rapporterar redan veckovis 
till Anders Andersson för omstruktureringarna. Ni får synka [syn-
kronisera] dessa initiativ beroende på vad syftet är.

8.2 Utdragna maktkamper i filialens ledningsgrupp

Filialens ledning tog sig an utmaningen de fått: att omedelbart lösa 
krisen. Det gjorde de genom att ändra organisationsstrukturen till en 
matrisorganisation. Men lösningen kom inte omedelbart som det var 
sagt, utan att förlösa det nya organisationsschemat tog tid motsvarande 
en graviditet, 9 månader. Konflikter och maktkamper i ledningen ledde 
till utdragna beslutsprocesser – och talent management kom i skym-
undan. Och talangerna var inte inkluderade i det strategiska arbetet, 
förutom de som satt i ledningen. Ledningen arbetade i stängda rum. 
Resultatet blev en ändrad organisationsstruktur. Några exempel på hur 
några ledningsmedlemmar recenserade sitt eget arbete i ledningen: 

It appears that we are in a kind of limbo right now in our region, and 
we need a firm decision. (vd Bolag C)
 Det är oerhört mycket fokus nu [i filialens ledningsgrupp] på att få 
till organisationen som pratats om i månader och som vd:n för Bolag 
A satt sig på tvären för. Men nu har han fått ultimatum […]. Tänk 
vad vi kostar! (Filialens HR-direktör)

Jag reflekterar över att vissa beteenden och förhållningssätt som filia-
lens ledning beskrev uppkom i samband med deras maktkamper inte 
gick att finna i de ideal som specificerades i talangkriterierna (sidan 84).
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8.3 Behålla eller släppa fram talanger

I den nya matrisorganisationen skapades fler chefsjobb eftersom alla 
bolag skulle vara representerade i varje ”korsningspunkt” i matrisen. 
Det blev ett flöde av chefer från Bolag B till matrisernas ledningsgrup-
per. Bolag B var stort och framgångsrikt och hade därmed en styr-
keposition – och vd:n för Bolag B drog nu sin styrkeposition till sin 
spets fullt ut i filialens ledningsgrupp, den styrkeposition som var ett 
resultat av hans affärsframgångar. Eftersom Bolag B var framgångs-
rikt ekonomiskt hade han status. Mycket av det som kom uppifrån, 
från filialen, negligerade han. Exempelvis vägrade han att lämna över 
namnen på sina bästa chefstalanger till talangsatsningen i filialen, den 
som den ledning han ingick i hade beställt, med kommentaren: ”Våra 
talanger frodas bäst lokalt här i verkligheten – där det går bra”. Ingen 
argumenterade emot honom, inte ens hans chef. I samband med att 
ledningsgrupperna i den nya organisationen skulle besättas så släppte 
han fram sina talanger. Mina informanter i ledningsgruppen beskrev 
vd:n för Bolag B som en erfaren, smart framgångsrik affärsman.

8.4 VD-cirkusen

Som ett resultat av den dåliga ekonomin sparkades flera vd:ar i rad 
för Bolag A, och nya chefer kom in. Filialen hade den högsta externa 
rekryteringskvoten i hela bolaget, det visade sammanställningar av 
talangnyckeltalen från de årliga globala talanggenomgångarna. I sam-
band med första vd-bytet under studien gjorde filialdirektören följande 
uttalande i media för att kommentera orsaken till att vd:n för Bolag A 
avslutar sin anställning:

He was recruited to change the […] organization and this work is 
now accomplished. He doesn’t have to work during his notice period, 
since it’s my experience is that being a [vd] is so emotional, it requi-
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res that the person is engaged, so we’ve agreed that he leaves immedi-
ately. (Filialdirektören, i media då vd:n för Bolag A slutade efter en kort tid)

Han tryckte alltså på att en vd har så mycket känslor och att det är vik-
tigt att ta hänsyn till dem. I samband med andra vd-bytet under studien 
gjorde filialdirektören liknande uttalande i media för att kommentera 
orsaken till att han också fick avsluta sin anställning som vd för Bolag A.

8.5 Förnyelse i den globala ledningen – bara män tillsattes

I ett brev till HR-direktören för filialen från högsta ledningen var det 
endast män som räknades upp i samband med tillsättningen av nya 
roller:

As we enter the new financial year, we must accelerate […] effectively. 
As a key step on our globalization journey, I have decided that […] I 
am convinced that this change will […] generation ”machine” for our 
company’s portfolio with increased business return. I am pleased to 
announce that, with immediate effect, Mr W will head this new or-
ganization and take on the new role of Executive Vice President […] 
and aligning closely […] Executive Vice President Mr Y. […] will now 
report directly to Mr Z, with a dual reporting line to […] currently 
reporting Mr A, will also transfer to report into Mr W. Mr W will 
retain his existing role as […] Based on this strategy, Mr W will work 
with […]and put in place the necessary governance […]. Mr S […] will 
be moving to [home-country]. Mr A will be taking on a new role […]
for our top line growth. I trust you will give Mr W your full support.

I en kritisk artikel i extern media om företaget beträffande mångfald 
poängterades det att den högsta ledningen har högst andel medlemmar 
från den del av världen där det globala huvudkontoret var placerat. 
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8.6  HR gick på kurs om return on investment (ROI)  
och om sociala medier

Inom HR-funktionen kunde jag notera en stor uppmärksamhet kring 
mätbarhet och att de betraktade det som ett område som de behöv-
de förbättras inom. Det kan exemplifieras genom den internutbildning 
som de med entusiasm genomförde på eget initiativ på temat return on 
investment (ROI). Syftet var att förfina sina kunskaper i att kvantifiera 
HR-praktiken i finansiella termer, och på så sätt göra det möjligt för 
ledningen och kärnverksamhetens chefer att tydliggöra värdet av den 
investering som fordras för att satsa på människor och kompetens. ROI 
inom HR innebar exempelvis att kunna visa på fördelarna med en 
talangutvecklingsin sats, vilka kostnader den medför, och baserat på 
det kalkylera fram nyttan av att investera i personalen.

Det arrangerades också ett seminarium med en extern expert på so-
ciala medier. Syftet var att HR generellt ville vara uppdaterade på om-
rådet. Det var speciellt en sak som jag tog fasta på i den föredragande 
expertens budskap. Hon gav nämligen uttryck för en erfarenhet som 
hon dragit, att öppenhet var ett bra sätt för att lyckas behålla talanger 
i nyckelroller som fordrar speciella kompetenser. Hon hade goda er-
farenheter från andra företag som hade etablerat ”digitala mötesplat-
ser” där experter inom samma yrke eller kompetensområde kunde ha 
erfarenhetsutbyte mellan olika företag.

8.7  Krav på HR att bedöma ”culture-fit” i  
rekryteringsprocesser

I ett vardagligt samtal på företagets kontor uttryckte filialdirektören till 
mig att rekryteringsprocessen borde vidareutvecklas för att säkerställa 
vad han benämnde som ”culture-fit” hos kandidater. Han gav exempel 
på företagskonkurrenter som han bedömde hade en annan kultur än 
den i företaget. Han menade att det skulle bli svårt för kandidaterna 
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som rekryterades därifrån till företaget, och att det därför borde fin-
nas metoder som resulterade i att de sorterades bort i rekryterings-
processen. Han konkretiserade det med ett exempel som gick ut på att 
i företaget behövde man ha en inställning som var ”entreprenöriell”. 
Han beskrev att ledartalanger bör ta egna initiativ, inte sitta och ”vänta 
på färdiga paket från det globala huvudkontoret”, vilket många andra 
multinationella företag hade vant sina chefer ute i filialer vid.

8.8 HR:s inre liv

HR-funktionen formulerade att de eftersträvade ”ett HR” och en 
workshop genomfördes i ett tidigt skede där de med gemensam-
ma krafter skapade en samlad bild av alla deltagares syn på vad ”ett 
HR” innebar. Resultatet dokumenterades och det handlade om att 
HR-funktionen måste vara kundorienterad mot bolagen, argumen-
tera för sitt värde genom att kunna presentera return on investment 
(ROI), bedriva kunskapsdelning, ha en öppen och ärlig kommunika-
tion och införa HR-system. 

HR-funktionen i filialen centraliserades under det empiriska fältar-
betets gång. Det medförde att den HR-personal ute på bolagen som 
arbetade med specialistuppgifter såsom kompetensutveckling och ta-
lent management kom att rapportera till den funktion inom filialens 
HR-avdelning där jag hade mitt uppdrag. Förändringen ledde också 
till att alla övriga i chefsposition inom HR-funktionen kom att bytas 
ut. Konsekvensen blev att jag fick stå för kontinuitet och att alla mina 
kontaktytor inom HR-ledningen blev nya. De chefer som fick lämna 
HR-funktionen framställdes av ledningen som ”dåliga” eftersom de var 
för administrativt orienterade eller inte hade tillräckligt helikopterper-
spektiv – trots att de tidigare fått positiv feedback. Även HR-chefen för 
Bolag A hade hela tiden fått positiv feedback på sitt arbete men berätta-
de nu att hon helt plötsligt, som en blixt från klar himmel, hade fått en 
”low performer”-bedömning av sin chef. Hon hade dock redan anställ-
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ningsprocesser på gång i andra organisationer och sa upp sig efter några 
dagar. I samband med att hon slutade sin anställning skickade hon ut ett 
avskedsmejl i, vad jag uppfattade som, bitter ton med information om 
att hon snabbt slutade, att hon sa upp sig för att gå till ett annat företag i 
en annan bransch. Avslutningsfrasen löd: ”Det som inte dödar härdar”. 
När rollerna skulle tillsättas med nya individer sa filialens HR-direktör 
att hon ville ha en högre andel män till de nya positionerna för att det 
skulle bli mer jämställt inom HR:s ledningsgrupp. Så blev det också. 
Det rekryterades män till HR-funktionens ledningspositioner.

Trots det totala anställningsstopp som uppstod längre fram i tiden, så 
lyckades en av de nya manliga HR-cheferna direkt få resursförstärkning 
när han berättade om sin höga arbetsbelastning. Han var chef för området 
som hanterade vd:arnas bonusar. Den andra nyrekryterade mannen profi-
lerade sig själv som entreprenöriell, vilket passade in i kulturen i Bolag C. 
Jag uppfattade att han på så sätt skaffade sig ett handlingsutrymme att inte 
behöva bidra till en annars prioriterad fokusering inom filialens HR-funk-
tion, att utveckla ”ett HR”, men fick inte några reprimander för det.

Både i informella samtal som vi hade i korridoren på kontoret och 
i möten så noterade jag att HR-chefen för Bolag A var noga med att 
vara professionell och profilerade sig med att hon lade stor vikt vid 
”stakeholder management”, vilket medförde en hållning att vara upp-
märksam på sina intressenter. Med tanke på att en rad vd:ar byttes ut 
så tillkom det frekvent nya individer som intressenter. Det medförde 
att det inte var fråga om att göra en kartläggning av intressenter och 
sedan följa det, utan det fordrade kontinuerlig uppmärksamhet på in-
divider som fyllde rollen som intressent.

Bolag A fick en utmärkelse av en extern organisation som uppmärk-
sammar organisationer som de bedömer ha goda möjligheter till yrkes-
utveckling. Utmärkelsen fick uppmärksamhet i media. Deras bedöm-
ning baserade sig på en kort intervju med HR-direktören per telefon.

En HR-chef pendlade till Stockholm från sitt hemland och jag upp-
fattade att hans karriär var viktig för honom. Han berättade att hans 
fru tog hand om hemmet och barnen under veckorna. När vi småpra-
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tade om kompetensutvecklingen en gång berättade han för mig att 
den kurs som hade haft störst betydelse för honom var en där man lär-
de sig påverkanstekniker mot andra människor. En eftermiddag skulle 
han till ett möte med en kvinna i sin enhet. Han berättade för mig ef-
teråt att mötet hade dragit ut på tiden en timme och då hade hon sagt 
att hon måste avbryta för att hinna hämta sina barn på förskolan. Jag 
tolkade av hans kroppsspråk och av tonen i hans röst när han berätta-
de detta för mig, att han var upprörd över det. En tid senare fick hon 
en uppsägning. Jag skickade ett meddelande till kvinnan och frågade 
hur det var med henne. Hon svarade: 

Vet egentligen inte ärligt talat vad det är som har hänt, har aldrig 
under min +10 år som HR varit med om ngt [någonting] liknande i 
ngn [någon] situation, inte mina fd kollegor heller. Officiellt är det 
arbetsbrist, inofficiellt är det Heinz och företagets personalpolitik?! 
[…] Sköt om dig, vi kan väl höras av.

Hennes roll fylldes relativt omgående av en konsult. Andra spänning-
ar inom HR var att det pågick en kamp om vem som skulle äga bud-
geten för kompetensutveckling – HR för filialen eller HR för bolagen.

8.9 Projektarbete – en utmaning även för HR

I slutet av fältarbetet i den här studien kom en kallelse till filialens 
HR-funktion om att delta i en leverantörspresentation av ett externt 
it-system som skulle kunna stödja flera HR-praktiker, inklusive talent 
management. Deltagarna från HR uttryckte att presentationen var in-
tressant och att det skulle vara värdefullt att införskaffa it-systemet, 
men med tanke på det svaga ekonomiska läget så utgick de ifrån att 
det var för kostsamt att investera i och blev därför förvånade när ett 
inköpsbeslut kom snabbt och den globala ledningen finansierade inves-
teringen. Ett implementationsprojektet i samverkan med en annan fi-
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lial startade omedelbart och vara klart inom en förhållandevis kort tid. 
En nyanställd HR-medarbetare som var ambitiös och utstrålade energi 
tilldelades ansvar till projektet. Hon klarade det med bravur, men också 
med umbäranden:”Hon går på knäna, man ser hur det snurrar i huvu-
det på henne av utmattning”, sa HR-direktören. Det var ett tidspressat 
projekt och medförde utdragna projektmöten över videokonferensupp-
koppling, där alla pratade med sin egen brytning på engelska.

Projektarbete var en viktig del i verksamheten. Det handlade huvud-
sakligen om affärsprojekt för kunder. I filialen fanns en funktion som 
hade till uppgift att snabbt hitta resurser till projekt och den funktio-
nen hade även ansvar för avtal med externa konsulter, som komplement 
när personal inte fanns tillgänglig internt. Eftersom funktionens uppgift 
handlade om personalplanering fungerade den som en överbryggning 
mellan HR-funktionen och teknikorganisationen. Dessa projekt var ofta 
lokala, med lokal personal, men några projektledare från en filial i ett 
annat land var stationerade i Stockholm. Det visade sig att de i sin tur 
tenderade att ta in projektmedlemmar från den filial som de tillhörde 
och att det ofta gällde intressanta och utvecklade roller. Detta började att 
problematiseras, men mest ur ett finansiellt perspektiv, att det inte var 
kostnadseffektivt. Men också som en kompetensfråga, att de anställda 
i filialen inte fick möjligheten. Den förklaring som kom upp om detta 
var att projektledarna var pressade att snabbt hitta kompetens och resur-
ser till projekten och att de då valde personer som de hade arbetat med 
sedan tidigare. Under fältarbetets gång växte det fram ett ökande krav 
på att kunna både sälja, förse med personal och leverera internationella 
projekt. Filialdirektören hade ett gott renommé inom det området, att 
både sälja internationella projekt och att säkerställa att de levererades. 
Internationellt samarbete var följaktligen ett betydande inslag i arbetet i 
filialen. Här följer nu några berättelser från de globala arenorna i filialen.



9. SCENER FRÅN FÖRETAGETS 
GLOBALA ARENOR

Det här kapitlet innehåller ett antal scener koncentrerade omkring 
en specifik tidsperiod i filialen som pågick i slutet av det empiriska 

fältarbetet. De första scenerna är baserade på min forskardagbok. De 
följs sedan av två andra personers beskrivningar av samma skeende. 
Framställningssättet i det här kapitlet kännetecknas av ett mer drama-
tiserat grepp som ger en närbild av några aktörer i filialen och deras 
interaktioner.

Scen 1: James rensar ut
Han stod som förstenad, mitt på golvet i det stora Stockholmskonto-
ret, uppenbart omtumlad. En lång och ståtlig senior, iklädd smakfull 
kostym, tunn stilfull rock och eleganta lågskor, men det distingerade 
grå håret stod på ända. Jag visste ju vem han var, James. Att han hade 
anlänt till Stockholm för bara några dagar sedan. Utsänd från den glo-
bala ledningen, på andra sidan jordklotet, för att en gång för alla få 
ordning på den del av verksamheten som leddes från det lilla avlägsna 
–  men ändå så välutvecklade – landet Sverige.

Det är sällan man ser en affärsman tappa fattningen så. Jag frågade 
honom hur det var fatt. Han berättade att han hade gått ut för att äta 
lunch. Ensam, kanske för att han inte hade lärt känna någon än, eller 
för att han vill hålla distans till det lokala folket? Just då hade vinterns 
första riktiga oväder dragit in. Vintern kom sent det året. Det snöa-
de stora flingor horisontellt och marken täcktes snabbt med ett tjockt 
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snötäcke. Det var nästan ingen sikt alls, och filialens kontor var redan 
i grunden opersonligt, med höga fyrkantiga gråa byggnader. Att detta 
skulle kunna inträffa hade den långväga affärsmannen uppenbarligen 
inte blivit förvarnad om, även om det föreföll vara den enda detaljen 
han inte hade på plats. Det hade blivit omöjligt att orientera sig, berät-
tade han. Han hade gått vilse, hade fått stora svårigheter att hitta. Väl 
tillbaka på kontoret igen, var han nog den förste som upplevde det kala, 
färglösa kontorslandskapet som omfamnande och varmt välkomnande.

I sitt uppdrag blev han snabbt varm i kläderna. Det visade sig att 
det fanns en väl utmejslad plan för att få ordning på ekonomin. En or-
dentlig genomgång av organisationen väntade, och den skulle komma 
att pågå i några månader. James och den globale CEO:n, Bryan, hade 
jobbat ihop tidigare och visste därmed var de hade varandra. Flera 
”huvuden hade rullat” i filialen under de gångna åren, som bestraff-
ningar på vd-nivå för den blödande ekonomin. Vd:ar ersattes med nya 
hjältar som togs in för att rädda situationen, för att också de efter en 
tid skulle åka ut av samma skäl. Man kunde höra folk säga att det var 
en ”hire and fire-kultur”, eller en ”blaming culture”. Filialdirektörens 
sekreterare, Anna, fick direkt i uppdrag att också vara stöd till James. 
Hon bokade in möten åt honom med nyckelpersoner i regionen. Det 
var korta individuella möten där James lyssnade till dem och skapade 
sig en uppfattning om dem som personer och om deras arbete. Han 
hade dialoger om affärer och gav goda råd, fortsatte med att granska 
affärerna och cheferna, deltog i affärsmöten och begärde ytterligare 
information. Med några veckors mellanrum reste han tillbaka till det 
globala huvudkontoret. 

Uppdraget var uppenbart: James var i Stockholm för att styra upp, 
rensa och effektivisera, sänka kostnader och skära ned på personal. Till 
slut kom beskedet från den globala ledningen: filialdirektören skul-
le bytas ut. Ersättaren var redan klar, utpekad och redo att flytta till 
Stockholm med sin familj. Den nya filialdirektören hette Matthew och 
var en yngre version av en global chef, i sina bästa år, med ursprung 
från samma land som både Bryan och James.
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Scen 2: Matthew gör intryck
När Matthew första gången gled in i det svenska kontoret hade det 
hunnit bli en ljuvlig vårdag med doft av hägg och syren ute. Matt-
hew var solbränd, välklädd med skjorta och slips utan kavaj, snygg, 
vältränad och med ett stort självsäkert leende. Han rörde sig snabbt, 
lätt och medvetet. Cheferna flockades omkring honom. Ljudliga och 
uppsluppna skratt hördes runt kaffeautomaten. Matthew kom från 
försäljningssidan: stora business-to-business-kunder och omfattande 
kontrakt. Han hade arbetat nära den globala CEO:n på viktiga upp-
drag världen över. Det sades att han hade ett gott rykte där på huvud-
kontoret, att han hade gjort bra ifrån sig. Att han tog med sig sin familj 
i flytten till Stockholm sågs som ett gott tecken: han satsar. Han var 
angelägen om kommunikation, skrev på intranätet frekvent och bjöd 
in till stormöten med personalen. Det spreds en känsla av lugn. Kan-
ske visste medarbetarna inte riktigt i vilken riktning verksamheten 
skulle gå under den närmsta framtiden, men det föreföll ingjutas ett 
slags mod och hopp hos dem. Att filialen nu, genom den nya ledaren, 
var väl förankrad hos den globala ledningen föreföll ingjuta trygghet 
i medarbetarna.

Men dörrarna till det stora filialdirektörsrummet hölls inte lägre 
öppna, som de tidigare oftast varit under den förra filialdirektörens 
tid. Matthew hade ett bokningsschema för att träffa de personer som 
James tidigare bedömt vara intressanta. Detta skulle kunna förstås 
som att han skulle träffa de som James hade identifierat som talanger, 
inte inom ramen för talent management-arbetet, utan i sin egen själv-
ständiga bedömning. 

Scen 3: Annas nya situation
De inkallade nyckelpersonerna stod punktligt utanför dörren och såg 
förväntansfulla ut när de väntade på att bli insläppta för sin tilldela-
de tidslucka. Sekreteraren Anna sprang frekvent ut och in genom den 
stängda dörren med små kaffekoppar, för Matthew hämtade inte sitt 
kaffe själv. Det hade filialdirektören gjort – och samtidigt passat på 
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att småprata vid kaffeautomaten eller i korridoren med medarbetarna. 
Anna såg både upplyft och generad ut på en och samma gång. Matt-
hew spridde glans och glamour vilket påverkade även hennes status 
som varande hans assistent positivt, men samtidigt hade hon tidigare 
markerat kraftfullt att hon inte ville bli förminskad, att hon var en 
medveten kvinna som man inte kunde köra med hur som helst. 

Hon berättade för mig, när vi småpratade på kontoret, att hon hade 
bråttom med att arrangera välkomstaktiviteter för Matthews fru och 
barn. Från ett av de mest exklusiva hotellen skulle de göra utflykter 
enligt ett intensivt schema. Både Vasaskeppet och Astrid Lindgrens 
Junibacken på samma dag bland annat. Anna viskade till mig att hon, 
vänligt men bestämt, hade informerat hans andra sekreterare ute i 
världen om att i Sverige ser man inte med blida ögon på att någon 
åker limousine. Här är det mer passande att de beställer vanlig taxi till 
Matthew – trots att han är en högt uppsatt företagsledare.

Det visade sig, oväntat, att den avsatta filialdirektören ändå skulle 
bli kvar i organisationen under en längre tid. Det var oväntat eftersom 
det är min erfarenhet att vd:ar lämnar sin organisation omedelbart 
med ett rejält avgångsvederlag och en klädsam kommentar från före-
taget av typen att det är ”ömsesidigt överenskommet”, ”dags för en ny 
fas” eller ”han har gjort ett fint jobb, men nu går vi in i ett nytt skede”. 
Men filialdirektören skulle vara kvar som ett fortsatt stöd i kundrela-
tionerna, för det var han erkänt bra på. Det var nämligen han, person-
ligen, som hade dragit in många av de stora affärerna i regionen. Detta 
faktum gav honom hög status. 

Scen 4: Filippa och Matthew jagar ”headcounts”
Matthew initierade förhållandevis omgående ett projekt för att skä-
ra ned på personal i Bolag A, det bolag som var huvudorsaken till 
den dåliga finansiella situationen för filialen. Mer än hundra personer 
skulle bort, omgående. Men de kallades inte personer eller medarbe-
tare – de kallades ”headcounts” (inte bara på koncernspråket engelska 
utan även när det talades svenska). Projektet med att skära ned på 
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”headcounts” (antalet anställda numerärt) i Bolag A tilldelades abso-
lut högsta prioritet. 

Det framgick att Matthew hade blivit medveten om att facket kan 
ha en stark position här i Sverige. Han allierade sig med bolagets 
HR-chef för Bolag A, Filippas position stärktes genom alliansen med 
Matthew. Hon tillförde expertkunskap om såväl arbetsrätten i Sverige 
som om hur man samarbetade med facket. De etablerade ett nära sam-
arbete, Matthew och Filippa. För att lägga upp strategin för nedskär-
ning av ”headcounts” anlitade Filippa också en advokat från en av de 
största och mest exklusiva byråerna i Stockholm. Hon hade en redan 
etablerad relation med den byrån sedan tidigare uppdrag med att spar-
ka vd:ar. Hon recenserade den aktuella advokaten kort och koncist: 
”Han är bra, verbal”. Jag tolkar det som att det inte enbart var med 
advokatens expertkunskap inom juridik som de avsåg att förstärka 
projektet för personalneddragningar – utan att hans framtoning sågs 
som en tillgång.

Matthew gjorde också skyndsamt förändringar i sammansättning-
en av ledningsgruppen för Bolag A inom regionen. Han kunde hålla 
ett högt tempo tack vare att allt var noggrant riggat av James och Bry-
an redan innan: vilka personer som skulle in, och vilka som skulle ut. 

Scen 5: Matthew formar sin nya ledningsgrupp
Några av de som hade identifierats som ledartalanger i talanggenom-
gångarna fick ett karriärslyft när Matthew ändrade i ledningsgruppen 
och tog dem som chefer, men det var också andra talanger som inte 
fick vara kvar i ledningsgruppen. Några av dessa talanger lämnade se-
dan bolaget för att de kände sig utfrusna, medan andra hade tröttnat 
redan tidigare och gått till nya arbetsgivare, däribland konkurrenter. 

En av de talanger som ändå stannade kvar bet ihop när han i sin 
nyckelroll blev ersatt av en annan medarbetare som James hade tyckt 
var bättre. Talangen sänkte blicken och konstaterade tålmodigt till 
några av oss, vid en social jobbsammankomst, att ”man ska inte vara 
för självupptagen”, men hans vemod var inte att ta miste på. Det var 
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alltså James personliga bedömning om personer som gällde, och de 
var inte baserade på de standardiserade och systematiska metoder och 
instrument som verktygslådan för talent management angav. 

Nu fanns bara en kvinna kvar i Bolag A:s ledningsgrupp, och det 
var HR-chefen. De två andra kvinnor som tidigare hade varit med, 
hade försvunnit. En medarbetare gav uttryck för en känsla av att kvin-
norna bara hade ”gått upp i rök” utan förklaring. Det visade sig att 
en av dem inte fanns kvar i bolaget. Samma medarbetare frågade då 
ledningen varför man inte hade berättat att hon hade slutat, men fick 
förklaringen att det var av finkänslighet som de hade avstått från att 
gå ut med interninformation om händelsen. 

9.1 Två chefers betraktelser över den nya eran i filialen

Som framgick av scen 1–5 så omformade Matthew sina ledningsgrup-
per. För att ge fler perspektiv än mitt eget på denna tidsperiod så följer 
här ytterligare beskrivningar av samma situation, men här är det två 
av direktörerna i den aktuella ledningsgruppen som i retrospektiv ger 
sin bild av situationen.

Den första är en direktör som fortfarande var kvar i ledningsgrup-
pen för Bolag A. Han berättar om när ledningsgruppen i Bolag A om-
formades. Han vittnar om samma händelseförlopp som jag beskrivit i 
scenerna, men ur sitt inifrånperspektiv från ledningsgruppen. Bortsett 
från ett avbrott för en klarläggande fråga från mig berättade han oav-
brutet, i en lång monolog, om förändringen som den globala ledning-
en hade gjort:

[Om tiden innan James kom:] Vilken förfärlig tid! Det var som … 
värsta … gyttjan! Jag höll mig i vår enhet. Där kunde vi styra det 
nästan som ett eget bolag. Jag passade mig väldigt noga för att ha 
någonting att göra med den övriga verksamheten. Det var mitt sätt 
att klara av att vara kvar, annars hade det inte gått. Jag fick ibland 
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frågor om chefsjobb i andra delar, men jag sa konstant nej – ville inte 
ha någonting att göra med övriga verksamheten.
 Men vet du vad som hände sedan! Den globala ledningen hade 
tröttnat, de skickade hit en man från huvudkontoret [James]. Han 
gick igenom hela organisationen på ”skruv och mutter-nivå”, gick 
igenom folk: vem är bra och vem är dålig? Sedan försvann han, och 
vi pustade ut. 
 Men efter en tid var han tillbaka här igen i full sving! Han kall-
lade in mig till ett enskilt möte på en torsdag: ”Du måste ha tuffare 
säljmål”, sa han. ”Men de här målen är ju förankrade med Göran 
[filialdirektören]”, svarade jag. ”Fuck him, he’s fired on Monday. I 
said, raise your targets!”. Och så blev det: Göran [filialdirektören] 
fick sparken! På en gång sattes det in ett ledningsgruppsmöte i Bolag 
A, nu med Matthew som sammankallande, 22 personer och …
 Jag avbryter: ”Men ni var ju inte 22 personer i ledningsgruppen?”
Nej, det stämmer! Men det var dels vi som redan satt i ledningen, och 
sedan var det andra personer som James hade valt ut som nyckelper-
soner – och vi blev totalt 22 stycken. Det var spänt. Några skulle åka 
ut, det visste vi alla, men vi visste inte vem av oss. Vi fick veta att man 
skulle få ett telefonsamtal på fredagen från Matthew. Då skulle man 
få veta om man fick vara kvar i ledningen och bolaget eller inte. På 
fredagen ringde det, mycket riktigt: ”Hi, it’s Matthew. Yes, you are a 
key person. I want you to stay.” Då pustade jag ut. 
 Sedan har det varit tuffa år. Matthew har ju varit allt: filialdirek-
tör, vd – och han har också agerat säljdirektör. Han kommer in kl.7 
på morgonen, och då har han redan varit på gymmet. Sedan kör han 
hårt ända till sena kvällen. 
 Han har skapat disciplin. Han är en förebild. Det är ordning nu, 
rensat. Man kommer inte till ett möte utan att ha koll på varje ”skruv 
och mutter”. Det har varit tuffa år, jag har dubbla känslor för det här, 
men – det är ordning. Det är fortfarande inte en välmående business, 
det kan man inte påstå, men den blöder inte som då. Nu är det tillväxt 
som gäller, bara tillväxt.” (Direktör 1 i Bolag A:s ledningsgrupp)
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Detta var alltså ett inifrånperspektiv från en chef som fick vara kvar i 
ledningsgruppen och därmed också kunde återge hur det hade utveck-
lat sig när Mattiew gjorde sitt inträde i filialen.

Jag hade också kontakt med en annan direktör i Bolag A:s led-
ningsgrupp, i ett jobbrelaterat ärende, som gav följande inifrånper-
spektiv på klimatet i ledningsgruppen: ”Cheferna sitter alldeles tysta 
i ledningsgruppen och tar emot order från Matthew. Hur ska det här 
gå? Kan man vara i en sådan här miljö? Det måste bli någon bättring 
om jag ska kunna stanna”.
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10. EN MAKTANALYS AV 
TALENT MANAGEMENT

I det här kapitlet kommer en maktanalys att presenteras. I analysen an-
vänds det teoretiska ramverket för att undersöka empirin. Ramverket 

omfattar dels teorier om talent management och HRM, dels kritisk ma-
nagementteori med inriktning på Bourdieus teoretiska ramverk. Syftet är 
att undersöka och besvara forskningsfrågorna (sidan 19). Tillvägagångs-
sättet för Bourdieuanalysen beskrivs i metodkapitalet (sidan 41).

För att underlätta läsningen av analyskapitlet summeras i slutet av 
varje avsnitt de övergripande temana som har diskuterats i avsnittet. 
Slutsatser och syntes av analysen i sin helhet är sammanställda i ana-
lyskapitlets sista avsnitt. Ord och begrepp som relaterar till Bourdieus 
ramverk och maktanalys är markerade med kursiv stil.

10.1 Utmejsla konturerna av maktarenan

Analysen inleds med en kartläggning av de huvudsakliga aktörsgrup-
per som var involverade i praktiken med talent management. Att 
identifiera aktörsgrupper är grunden för att undersöka makt i aktörs-
gruppernas inbördes relationer. Att identifiera innebär att vara upp-
märksam på relationen mellan språk och handling i aktörernas inter-
aktioner när de praktiserar talent management. Syftet är att utmejsla 
maktarenans konturer: att beskriva de olika aktörerna, deras positio-
ner och maktrelationer.
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HR och linjechefer var huvudaktörer – inte talangerna
De huvudsakliga aktörsgrupperna var talanger, HR och linjechefer. 
Talanger är den aktörsgrupp som står i centrum för arbetet med talent 
management i företaget. Därför tillägnas den aktörsgruppen ytterli-
gare uppmärksamhet längre ned i det här avsnittet. Även om talanger 
som aktörsgrupp kan uppfattas ha en central plats i en studie av talent 
management, så framträdde vid aktörskartläggningen ett mönster i 
företaget: HR och linjechefer var huvudaktörerna, inte talangerna. 
HR-chefer och linjechefer i företaget samverkade aktivt i arbetet med 
verktygslådan för talent management. Dessa två aktörsgrupper före-
kom dessutom på olika hierarkiska nivåer. HR och linjechefer på en 
nivå beredde underlag som de sedan rapporterade uppåt till motsva-
rande konstellation på nästa hierarkiska nivå. Chefer på en viss hierar-
kisk nivå var ytterst ansvariga för talanger som var underställda dem. 

Kartläggningen av empirin visar också att det fanns ytterligare ak-
törsgrupper än HR och chefer: HRM-konsultbolag, advokatbyråer, 
rekryterare, fackliga organisationer och universitet och högskolor. 
Dessa aktörsgrupper var huvudsakligen kopplade till HR-cheferna i 
företaget, även om chefer också i viss mån var involverade med dem. 
Thunnissen et al. (2013) uttrycker att det finns ett behov i såväl prak-
tiken som teorin att utveckla kunskapen om roller och inflytande från 
aktörsgrupper utöver HR och chefer. Därför kan denna breddade ak-
törsanalys vara ett bidrag till forskningen inom talent management.

HRM-konsulter skapade normer
Den första aktörsgruppen förutom HR, chefer och talanger, är 
HRM-konsultbolag. I det här fallet är det ett globalt HRM-konsult-
bolag som hade spelat en avgörande roll i designen av verktygslådan 
för talent management i företaget. De bidrog även till det praktiska 
arbetet med talent management i företaget genom att leverera test-
instrument som skulle fungera som stöd i talangbedömningar enligt 
den modell som de själva hade förordat vid introduktionen av talent 
management. Genom att förse företaget med modeller så specificera-
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de HRM-konsultbolaget en norm för vad ”talang” var. HRM-kon-
sultbolaget tillförde alltså instrument för att mäta talang, som skulle 
fungera som beslutsunderlag i talangbedömningar. 

Ett annat konsultbolag mätte årligen styrkan i arbetsgivarvaru-
märket. Arbetsgivarvarumärket har betydelse för att attrahera talang-
er (”employer branding”). I en region inom den filialen i företaget 
som var föremål för den här studien var arbetsgivarvarumärket topp- 
rankat på den lokala arbetsmarknaden. HRM-konsultbolagen be-
traktades som en viktig källa till inspiration och kunskap om talent 
management. Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) förklarar att 
konsultföretag jobbar nära praktiken och har varit drivande i utveck-
lingen av kunskap om talent management.

Advokater, akademi, rekryterare och facket
Den andra aktörsgruppen representeras av den advokatbyrå som var 
involverad i kritiska skeden i filialens ”vd-cirkus”. Advokatbyråns 
uppdrag var att tillföra kunskap och erfarenhet inom arbetsrätt på 
höga chefsnivåer. Ytterligare en aktörsgrupp var universitet och hög-
skolor, en källa för talang när studenter kommer ut i näringslivet. 
Ett tjugotal studenter genomförde även fallstudier på filialens prak-
tik med talent management i samband med en managementkurs på 
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Två av dem gjorde 
sedan sitt examensarbete i filialen med liknande inriktning.

Ytterligare en aktörsgrupp var rekryterare. Trots att de kan betrak-
tas som underordnade eftersom de är leverantörer, så var intrycket att 
de tilldelades hög status i företaget. Det kan förklaras med att både per-
sonal i HR-funktionen och chefer kunde agera taktiskt beträffande sin 
egen karriär och bedöma att rekryterare i förlängningen skulle kunna 
komma att förmedla ”nästa jobb” även för dem. 

Facket var en aktör som framför allt personalen i HR-funktionen 
hade en kontinuerlig dialog med, i synnerhet i samband med orga-
nisations- och personalförändringar som också innefattade personal- 
ärenden med talanger.
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Statusmarkörer reglerade makten mellan HR och linjechefer
Det var HR-funktionen på respektive hierarkisk nivå som ansvarade 
för talent management i företaget. Vidare fanns det inom HR-funk-
tionen dels staber (expertfunktioner), dels lokala HR-funktioner som 
organisatoriskt tillhörde bolag på nästa lägre nivå i organisations-
hierarkin. De sistnämnda samarbetade med cheferna i det vardagli-
ga operativa personalarbetet. Detta sätt att fördela roller och ansvar 
inom HR-funktionen är generellt förekommande (Dessler, 2009).

HR-funktionen var alltså hemvist för talent management i företa-
get. Därför blev utgångspunkten i denna maktanalys att den legitimitet 
som HR-funktionen tillerkändes i företaget hade betydelse för prak-
tiken med, och utkomsten av, talent management. Därför analyseras 
HR-funktionens position i maktordningen i filialen genom två exem-
pel som följer här. 

Ett första exempel är att HR-direktören var medlem i lednings-
gruppen. Detta kan tolkas som att ledningen markerade att personal-
frågor var viktiga för filialen. Alvesson (2014) menar att HR-frågor 
har fått ökad strategisk betydelse. Av den anledningen har HR-direk-
törer allt oftare kommit att bli medlemmar av ledningsgrupper. Ett 
andra exempel på maktordningen var att HR-cheferna i företaget ut-
tryckte en unison ambition att vilja uppfattas som ”affärspartner till 
businessen”. Det kan tolkas som en strävan efter professionalism, att 
vara legitim. Även Alvesson skriver att HR har en ambition att vara 
affärspartner till verksamheten. Det är ett kännetecken på en modern 
HR-funktion. HR-funktionens strävan efter att uppfattas som ”af-
färspartner till businessen” kan anses vara rimlig för att utveckla HR 
som profession, men fenomenet bör också belysas ur ett maktperspek-
tiv. Samarbetet om talent management mellan HR-funktionen och 
chefer kunde ytligt sett uppfattas som att de båda yrkeskategorierna 
var jämställda på respektive hierarkisk nivå i företaget. Men det var 
linjechefer som rapporterade till företagets årliga talanggenomgång, 
inte HR. Det var alltså linjecheferna som ytterst skulle representera 
filialens talangrapport inför den högsta ledningen – så var praktiken 
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med verktygslådan designad. Linjecheferna tillförde legitimitet till det 
arbete som hade gjorts lokalt i filialen med talent management under 
det gångna året, det var inbäddat i designen.

Att chefer var involverade och representerade talent management 
kan tolkas som en markering av ansvar. Det var chefernas uppgift att 
föra fram talanger i verksamheten. Ellehuus (2012) har också berört 
ansvar och rollfördelning mellan aktörsgrupperna chefer och HR ge-
nom att poängtera att personal inom HR-funktionen både behöver 
hålla chefer ansvariga för affärs- och talangresultat, och samtidigt 
stödja dem i denna utmaning. Det visar att det finns förväntningar på 
att HR-funktionen ska ha en både dominerande och dominerad roll, att 
de både ska driva och stödja chefer i talangfrågan. Att en funktion för-
väntas både driva och stödja är visserligen inte unikt för HR, utan det 
är ett typiskt inslag i exempelvis chefsroller. Chefer ska både driva och 
stödja sina medarbetare, men chefer gör det utifrån ett mandat som 
överordnade. För en stabsfunktion som HR kunde det få konsekven-
sen att komma i kläm, trots den tilldelade ”statusmarkören” i form 
av att HR-direktören satt i ledningsgruppen. HR:s utsatta position 
kommer att belysas mer i detalj längre fram i den här analysen. Det är 
också intressant att anlägga ett kritiskt maktperspektiv på funktioner 
inom HR, inte bara mellan HR och linjechefer. Då blir det synligt att 
HR är en expertfunktion som ansvarar för bonusar och förmåner och 
därför åtnjuter hög status, vilket förklarar att HR-funktionen är viktig 
för höga chefer.

Talanger: en liten elit som ska maximera verksamhetsresultatet
Efter att ha behandlat de huvudsakliga aktörsgrupperna i praktiken 
med talent management återvänder jag nu till den aktörsgrupp som 
var föremålet för talent management: talangerna. Jag gick in i studien 
med en öppenhet för olika tänkbara yrkeskategorier som föremål för 
talangsatsningar, men det visade sig att företaget prioriterade en spe-
ciell kategori av talanger: ledartalanger. Företaget hade särskilt argu-
menterat för att ledartalanger behövdes i företaget när de införde ar-
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betet med talent management. Observationerna visar att ledartalanger 
inte bara prioriterades i företagets dokumentation i verktygslådan för 
talent management, utan också i företagets managementpraktik. Ett 
representativt exempel är att talent management hade införts genom 
talangbedömning av de högsta chefsskikten, med start från toppen.

Talangerna var en liten utvald skara av chefer i företaget som för-
väntades lämna ett avsevärt bidrag till affärsresultatet. Det kunde ut-
tolkas ur de förväntningar som högsta ledningen uttryckte i sin skrift-
liga argumentation för talent management. De förväntade sig alltså 
att praktiken med talent management skulle bidra till konkurrenskraft 
på kundmarknaden: talangerna skulle säkerställa transformation och 
tillväxt i verksamheten. Detta i sin tur förväntades resultera i positiv 
påverkan på verksamhetens kapacitet, resultat och konkurrenskraft. 
Företaget skulle på så vis bibehålla sin dominerande marknadsposition, 
vilket följaktligen också fordrade en stark position på arbetsmarkna-
den. Genom detta budskap förmedlade ledningen att makt var centralt 
i affärer, att de var uppmärksamma på konkurrens och att talangerna 
förväntades möjliggöra dominans på marknaden.

Det yttersta syftet på organisationsni vå med talent management 
var alltså att åstadkomma konkurrenskraft på kundmarknaden. Kon-
kurrens uttrycktes inte bara som en självklarhet beträffande kund-
marknaden utan också beträffande arbetsmarkna den: konkurrensen 
om talangerna. De skulle attraheras (”talent att raction”) och hållas 
kvar (”talent retention”). På samma sätt uttrycks det också i littera-
turen om talent management. Den gängse utgångspunkten där är att 
talang är affärsavgörande (Boudreau & Ramstad, 2005; Collings & 
Mellahi, 2009; Iles et al., 2010). Med Bourdieus begrepp som utgångs-
punkt kan man tolka det som att det var organisationens symbolkapital, 
i form av va rumärket, som stod på spel.

Syftet var talangförsörjning till den globala chefsnivån
Analysen av mönster i designen av talent management visade dels att 
den var hierarkiskt orienterad, dels att det yttersta syftet var talangför-



 133en maktanalys av talent management

sörjning till den högsta globala chefsnivån lokalt. Det fanns det flera 
indikationer på. Talanger segmenterades i tre nivåer beroende på hur 
långt ifrån, i tid, de uppskattades vara för att kunna ta plats på den 
högsta globala chefsnivån. De modeller som utformats för praktiken 
med talent management visualiserade hur efterträdare (”successorer”) 
gradvis skulle komma närmare målet, nästa roll i karriären, genom 
att röra sig vertikalt i en organisationshierarki. Inom HR fanns ett 
angränsade praktikkoncept, ett globalt rollramverk där olika befatt-
ningar kategoriserades efter kvalifikationsnivåer i relation till orga-
nisationshierarkin. HR gav uttryck för att det fanns flera fördelar 
med ett globalt rollramverk: dels skulle det underlätta praktiken med 
talangutbyte mellan filialer, så kallad talangmobilitet, dels skulle det 
tydliggöra olika karriärvägar. Som global chef är det värdefullt med 
erfarenhet av att har arbetat i olika länder. Sådan erfarenhet associeras 
med både kulturellt kapital, eftersom det förbättrar talangprofilen (”ta-
langens meritförteckning”), och habitus eftersom talangerna tar med 
sig erfarenheter från olika sammanhang in i den aktuella maktarena 
där talangkapitalet avgörs.

Aktörsgrupperna överlappar
Även om de tre aktörsgrupperna talanger, HR och chefer framställs 
som separata så fanns det i företaget ingen skarp gräns mellan dessa, 
utan de överlappade varandra. Exempelvis tillhörde HR-chefer både 
aktörsgruppen HR och aktörsgruppen chefer. Eftersom företaget pri-
oriterade ledartalanger som föremål för talent management så före-
kommer chefer även i aktörsgruppen talanger, se figur 6 på nästa sida.
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Figur 6: Aktörsgrupper i praktiken med talent management i filialen

Det är uppenbart att detta kan leda till otydliga gränsdragningar mellan 
aktörsgrupper. Detta är intressant att diskutera ur ett maktperspektiv 
och det blir belyst genom följande exempel. Grundidén med talent ma-
nagement var att chefer skulle utveckla talanger inom sin enhet och se-
dan se till att föra dem vidare i organisationen, men så såg det inte alltid 
ut i praktiken. Det visar analysen av uttalanden från några chefer i före-
tagets filial. De sa att det var svårt att få utrymme för att satsa på talang-
er när så många andra viktiga chefsuppgifter behövde utföras. Ett annat 
exempel är att Vd:n för Bolag B gjorde ett utspel i en maktkamp och 
uttalade att talanger odlas bäst lokalt, i hans bolag. Talangerna skulle 
inte föras vidare till filialen. Även McDonnell et al. (2010) och likaså 
Mellahi och Collins (2010) har visat på en tendens hos chefer att behål-
la talanger i sina egna enheter. Författarna belyser vidare att ett sådant 
förhållningssätt går emot grundidén med talent management, där en-
heter i stället bör vara ”talangfontäner”. Ellehuus (2012) argumenterar 
för att chefer behöver omvandlas till att bli ”talangchampions”.

HR Chefer

Talanger
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Fenomenet kan belysas med hjälp av Bourdieus begrepp: chefers 
symbolkapital har avgörande betydelse. En tolkning man kan göra är att 
vissa chefer bedömer att det tillför dem ett högre symbolkapital att be-
hålla talanger i sin enhet än att eventuellt i framtiden bli erkända som 
”talangchampions”. Dock skulle det kunna finnas en vinst för chefer 
att föra vidare talanger – det kan långsiktig öka en chefs sociala kapital 
om en talang får en karriär med högt talangkapital och det fortfarande 
finns ett band mellan talangen och chefen med ett eget övergripande 
syfte. I det analyserade företaget blev det i stället paradoxalt: chefer 
lyftes å ena sidan fram som avgörande i praktiken med att försörja 
den lokala globala chefsnivån med talanger. Å andra sidan fick de inte, 
eller tog sig inte, utrymmet att säkerställa den insatsen. I stället kunde 
andra uppgifter ta tid, så att de inte hann med att omsätta idén med 
talent management i praktiken. Detta synliggjorde ett chefsdilemma: 
talent management var å ena sidan en upplyft chefsuppgift, å andra 
sidan fick den stå tillbaka för andra prioriteringar. Det kan ses som en 
ohållbar situation för chefer; deras möjlighet att göra ett bra jobb med 
talent management var begränsad.

Andra talanger identifierades senare
Vissa andra yrkesgrupper än chefer blev aktuella för talangidentifie-
ring flera år efter att företaget hade infört talent management. Driv-
kraften bakom att föra in andra yrkesgrupper än chefer formulerade 
den globala HR-direktören i ett meddelande till filialernas HR-direk-
törer. Där beskrevs det att ”försäljningssidan” av organisationen glo-
balt hade gett uttryck för att det behövdes omedelbara insatser för att 
även kartlägga talanger som var experter snarare än chefer och som 
skulle bidra till att vinna och leverera internationella affärer. En tolk-
ning av det är att ”försäljningssidan” hade tillräckligt hög status för att 
ha inflytande att driva denna förändring. För att få tillgång till dessa 
speciella experttalanger fordrades samverkan mellan länder eftersom 
tillgången var så begränsad. Företaget utvecklade också en digital 
”marknadsplats” för att utlysa och matcha talanger som behövdes i 
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olika länder i världen. Det framstod som att yrkesroller hade vuxit 
fram lokalt under årens lopp och att de därför hade definierats på olika 
sätt på olika platser i organisationen. Av den anledningen värdesatte 
framför allt HR, men också linjechefer och talanger, att man tog fram 
ett globalt rollramverk. 

En detalj som tilldelades betydelse vid identifieringen av talang var 
individernas globala rörlighet: deras mobilitet. Med det menades att 
organisationen skulle ta reda på om talangerna hade ett intresse av 
att berika sin yrkeserfarenhet genom intern rotation: att arbeta i ett 
annat land under en begränsad tidsperiod. Talangers rörlighet var av 
dessa skäl en central fråga för talent management. Kartläggningen av 
mobilitet bland talanger gav en internationell prägel till arbetsmiljön 
och det kan tänkas att den gav hopp till individer om yrkes- och livsut-
veckling, till och med spänning, eftersom den indikerade att det fanns 
möjligheter att arbeta i andra länder. Motsatsen till mobilitet, ”talent 
retention”, innebar att hålla kvar i stället för att släppa fram talanger. 
Det var för givet taget att det handlade om bolagsnivån, inte enhets-
nivå. Där skulle det vara rörlighet. Ytterligare en intressant aspekt av 
spänningsfältet att hålla kvar gentemot att släppa fram talanger var 
den erfarenhet som en lokal konsult delade med sig av. Den handlade 
om att organisationer tjänar på att sätta sina experttalanger i kontakt 
med sina motsvarigheter i andra organisationer, exempelvis genom att 
arrangera ”digitala mötesplatser”. På så sätt kunde experttalangerna 
bli stimulerade och utbyta erfarenheter. Konsulten menande att det 
kunde upplevas som att företaget riskerade att förlora talangerna, men 
i praktiken kunde det i stället vara ett sätt att behålla dem.

Att betona mobilitet kunde öka symbolkapitalet inte bara för indi-
viden utan också profilera företaget som multinationellt bolag och 
stärka arbetsgivarvarumärket. Kanske det till och med kunde vara så 
att det i viss mån räckte med att möjligheten fanns, även om det inte 
var aktuellt med utlandstjänst just då; det gav en känsla av att det 
fanns möjligheter snarare än att det nödvändigtvis var ett omedel-
bart realiserbart steg. Sannolikt var det så att vissa av talangerna av 
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olika skäl i praktiken inte hade möjlighet att flytta eller resa inter-
nationellt, men ändå gav uttryck för att de var positiva till mobilitet 
för att framstå som talanger. Det var ett förhållandevis lätt förvärvat 
kapital vad gällde att visa intresse för att tjänstgöra i andra länder. 
Antalet möjligheter som uppstod var i själva verket begränsade och 
det behövde inte motiveras varför man var positiv till utlandstjänst 
om möjligheten skulle uppstå.

Normaliseringsstrategi när företaget införde talent management
För att arbeta med talent management hade aktörerna fått en ”verk-
tygslåda” till sin hjälp. Dokumenten i verktygslådan var enkelt och 
tydligt utformade, troligen för att inkludera de tilltänkta aktörerna 
i praktiken med talent management: arbetssättet med talent mana-
gement framställdes på ett huvudsakligen lättillgängligt och kortfattat 
sätt; visualiseringar och färgkoder användes som pedagogiska verktyg 
i verktygslådan, exempelvis i talangkartan som visualiserade talang-
distributionen; trender och tendenser för nyckeltalen åskådliggjordes 
i tydliga grafer; symboler användes för att tydliggöra. Till exempel an-
vändes stegar för att visualisera talangförsörjningen till nyckelroller i 
ledningen, det vill säga ”successionsplaneringen”; de individuella ta-
langprofilerna begränsades till endast en sida, med en sammanfattning 
av varje talangs yrkeserfarenhet och karaktärsdrag, och det lades vikt 
vid att talangprofilerna också skulle innehålla ett porträttfoto. Varje ta-
langprofil skulle också innehålla en talangkarta i minimalt format där 
en gradering av talangens potential och prestation framgick. 

Enkelhet och tydlighet kan tänkas ha bidragit till effektivitet på så 
sätt att de inblandade i företaget på ett enkelt sätt kunde orientera sig 
i arbetsgången med talent management och vad de förväntades bidra 
med.

Det var den globala ledningen som hade valt att föra in verktygs-
lådan för talent management. Sett ur ett maktperspektiv använde de 
därmed sin hierarkiska maktposition för att forma managementpraktiken 
och etablera tillhörande centrala begrepp såsom talang och potential. 
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Bourdieu (1977) skriver att makt är förknippat med mandat att styra 
över språket: att etablera begrepp och konstruera deras innebörd. Det 
hade inte varit fråga om en kraftfull maktutövning att föra in talent 
management i verksamheten. Snarare hade den globala ledningen valt 
att inte få motstånd, det vill säga att de hade valt normalisering. Att 
vara observant på normaliseringsfenomen är centralt i Bourdieus teo-
retiska ramverk, vilket fördjupas längre fram i det här avsnittet. Vid 
starten av fältarbetet var det uppenbart att talent management var 
accepterat av filialens ledning och att verktygslådan var inarbetad hos 
aktörsgrupperna. Det var ett tecken på att den globala ledningens nor-
maliseringsstrategi hade varit verksam. Talent management var eta-
blerat i företaget. Någon debatt om dess existens i företaget var inte 
framträdande och det förekom inte några uppgifter om att det hade 
varit motsättningar om den under de tidigare åren. Det fanns alltså 
en bred acceptans i filialens ledning av talent management. Det kan 
finnas flera orsaker till att det var så. En förklaring kan vara att det var 
ett tecken på likgiltighet, att det inte var någonting att strida om. Men 
det kan ses som mindre sannolikt med tanke på att företaget hade in-
vesterat i talent management.

Som kontrast kan resonemang föras om andra strategier för in-
troduktionen av talent management, och andra situationer som hade 
kunnat uppstå. Ett alternativt scenario till normaliseringsstrategin 
hade kunnat vara att i stället utforma en kontroversiell design av ta-
lent management. En kontroversiell design hade kunnat vara att inte 
anpassa till hierarkin, välja en inkluderande talangsyn i stället för en 
exkluderande som också fokuserade på att få in fler kvinnor som ta-
langer. Ett syfte hade då kunnat vara att uppmana till förnyelse i orga-
nisationen. Men en kontroversiell design skulle sannolikt ha orsakat 
betydligt mer friktion och motstånd till talent management än vad 
som nu var fallet. Designen hade också kunnat uppfattas som kon-
troversiell av andra skäl, exempelvis som en konsekvens av att den 
globala ledningen hade felbedömt vad som passade i organisationen. 
Det verkade inte vara fallet, utan det var mitt samlade intryck att den 
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globala ledningen i stället hade god insikt i vad som uppfattades som 
”normalt” i företaget. Förklaringen var snarare att vid införandet av 
talent management hade den globala ledningen, medvetet eller omed-
vetet, utformat verktygslådan så att den inte skapade friktion mot det 
som organisationen var van vid; deras design av talent management 
låg i linje med det som var känt och accepterat.

Talangkapitalet
En speciell del i företagets verktygslåda för talent management hade 
tilldelats en central roll: talangmodellen. Andra delar i verktygslådan 
baserades på den. Talangmodellens uppgift var att förmedla svaret på 
frågan: ”Vad är talang?” I talangmodellen beskrevs kriterierna för 
talang som specificerade individuella karaktärsdrag, beteenden och 
förhållningssätt som företagets globala ledning ansåg skulle särskilja 
talangerna från de andra medarbetarna.

Liksom för verktygslådan förekom det inte någon debatt om ta-
langkriterierna, hur de olika karaktärsdragen som skulle känneteckna 
talang förhöll sig till varandra, eventuella viktningar dem emellan eller 
huruvida det var rätt urval av karaktärsdrag. Talangmodellen syftade 
till att ge aktörerna i företaget vägledning för att urskilja och bedöma 
medarbetare. Talangkriterierna framställdes som fasta och fixerade – 
det vill säga inte som föränderliga över tid, inte varierande med olika 
kontexter och frikopplade från en diskussion om mäns och kvinnors 
olika villkor i arbetslivet.

Det går att se det som att företagets talangstrategi var exkluderan-
de, elitistisk och konkurrensorienterad. Både verktygslådans utform-
ning och aktörernas hela praktik pekar på det. Verktygslådan anvisa-
de ett förhållningssätt; endast en liten andel av medarbetarna skulle 
väljas ut som talanger. Dessutom var det endast ett litet urval av dessa 
talanger som blev nominerade och utvalda till de globala talangpro-
grammen. Det fanns alltså ett betydande inslag av konkurrensorien-
tering inbyggd i företagets praktik med talent management. Detta var 
inte någonting som sades uttryckligen i företaget, varken i dokumen-



140 talent management i organisationer

tationen, i verktygslådan eller i hela praktiken. Det föreföll vara för 
givet taget, naturligt.

Att företaget lade vikt vid att eftersträva precision i talangbedöm-
ningarna är uppenbart. Detta eftersom chefstalangerna skulle leda 
internationella verksamheter, vilket kan anses fordra erfarenhet av 
managementpraktiken. Den högsta ledningen införde bedömningsin-
strument för talang i företaget, och gav därigenom uttryck för att de 
ville kontrollera det som Bourdieu benämner det kulturella kapitalet. 
Man kan säga att ledningen fastställde vad som värderades som talang-
kapital – eftersom det har betydelse vilka som sätts i chefsroller. Den-
na företeelse, att reglera vilka kvalifikationer som värderas högt som 
talangkapital, kan associeras med begreppet meritokrati. En reflektion 
med hjälp av Bourdieus begrepp över designen av företagets globala 
talangprogram kan leda till följande resonemang: Ledningen syftade 
till att dels höja de deltagande talangernas kulturella kapital genom att 
de tog del av kunskapsinnehållet i programmet, dels att expandera ta-
langernas sociala kapital genom det internationella talangnätverk som 
utvecklades vid programträffarna på olika platser i världen. Att ge-
nomföra globala talangprogram var en investering som beräknades ge 
avkastning på verksamhetsresultatet. När företagets globala ledning 
investerade i globala talangprogram avsåg de att omvandla monetärt 
kapital till talangkapital (kulturellt och socialt). Avkastningen förut-
sätter att de globala talangprogrammen hade högt symbolkapital, legi-
timitet. Ett gott verksamhetsresultat kunde i sin tur stärka varumär-
ket ytterligare. Ett stärkt symbolkapital för företaget främjar i sin tur 
förmågan att attrahera och behålla talanger: arbetsgivarvarumärket 
stärks (”employer branding”).

En instrumentaliserad praktik
Ett dominerande inslag i företagets talent management var normativa 
verktyg, vilka ledde till instrumentalisering. Det handlade om doku-
menterade metoder, modeller och kategoriseringar som förmedlades i 
mallar, checklistor, procedurer, instruktioner eller testinstrument. Av-
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sikten var att dessa skulle fungera som stöd för aktörerna i praktise-
randet av talent management. En annan tolkning kan vara att instru-
menten fungerade som kunskapsbärare. Såväl chefer, HR som talanger 
förlitade sig på att testinstrumenten höll hög kvalitet. De utgick ifrån 
att de inte förväntades granska dem kritiskt, utan att kvaliteten i stället 
var säkerställd redan vid valet och inköpet från externa testleverantörer. 

Användningen av resultatrapporterna från testinstrumenten gav 
legitimitet till talangbedömningen. Ett tydligt exempel på det var att 
talanger erbjöds sessioner av strukturerad feedback och karriärcoach-
ning. Inför dessa sessioner var tester en central del i förberedelser och 
i bedömning. De användes dock inte isolerat, utan fungerade som ett 
diskussionsunderlag i sessionerna mellan den globala talangexperten 
och respektive talang. Att ha tillgång till kunskap om utvärdering av 
kvaliteten i testinstrumenten hade kunnat vara av betydelse när nor-
mativa verktyg tilldelades en så central roll. Ett konkret fall som visar 
att kunskapen saknades i företaget var att det fanns ett internt utveck-
lat testinstrument som bara skulle användas när chefer skulle bedöma 
sina absolut högst rankade talanger. Chefen skulle bedöma talanger 
utifrån ett antal individuella förmågor. Hunter (2006) betonar att för 
test av den typen som det var frågan om fordras tillgång till referens-
värden som jämförelse med talangens resultat. Detta saknades dock i 
företagets internt utvecklade test. Det innebär att testet i praktiken 
var godtyckligt, men det saknades medvetenhet om det. Management-
praktiken omfattar ett brett spektrum av varierande kompetenser som 
varje enskild chef inte kan förväntas behärska. Detta är en synpunkt 
som behandlas i diskussionskapitlet. 

Användningen av dessa interna test förknippades med hög status ef-
tersom ett test endast skulle användas för att bedöma individer med 
hög talangrankning. Alltså var testet förknippat med prestige för både 
talangen och för chefen. Den prestige och status som var förknippade 
med testet dominerade kunskapen om testet – aktörerna trodde att det 
var viktigt att använda testet men de var mindre kunniga och medvet-
na om hur testet fungerade.
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Stadler (2011) betonar med eftertryck vikten av att använda bedöm-
ningsinstrument som stöd i talangidentifiering för att åstadkomma en 
rigorös och kunskapsbaserad bedömningsprocess av talanger. Liksom 
i företaget har även Stadler ett speciellt fokus på ledare och skriver att 
bedömningsprocesser dels ska åstadkomma chefsförsörjning till höga 
positioner, dels skapa underlag för organisationsanalys med avseende 
på talanger. Författaren rekommenderar användning av ett flertal oli-
ka instrument och menar att det säkerställer att bedömningarna om 
vem som är talang (och inte) görs på vetenskaplig grund, vilket ökar 
precisionen i identifieringen av talanger. Hunter (2006) å sin sida har 
visat att flera av de bedömningsinstrument som har stor spridning i 
arbetslivet brister i vetenskaplig förankring och de kan därmed inte 
redogöra för träffsäkerheten. Hunter har också visat att organisationer 
använder suboptimala metoder för att göra bedömningar av individer 
i samband med urval på arbetsplatser. Användningen av instrument 
skulle säkerställa att det inte var godtyckligt vem som erbjöds högre 
positioner och kunde göra karriär. Det handlade om legitimitet att bli 
befordrad. Stadler (2011) nämner så kallade kompetensbaserade ut-
värderingsmetoder som användbara, men Holgersson (2013) har un-
dersökt användningen av den typen av metoder i rekryteringsproces-
ser av företagsledare och har funnit att de är könsblinda. 

Talangdata – kompenserar för relationell distans
Det fanns relationell distans mellan den globala ledningen och filia-
lens talanger. Det var ett problem som man i viss mån kunde kompen-
sera för genom talangprofilerna. Att samla in data och sammanställa 
talangprofiler var en aktivitet i företaget som kan te sig som enbart 
byråkrati. I praktiken etablerade talangprofilerna artificiella relatio-
ner i företaget. Cheferna i den globala ledningen blev genom talang-
profilerna medvetna om de medarbetare som var identifierade som 
talanger i filialen, om än på distans och enbart via dokumentation. 
Ledningen kunde få en minnesbild av varje talang, med information 
om hur talangens potential och prestation hade bedömts, tack vare 
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porträttfotot och andra individdata såsom yrkeserfarenhet, nuvarande 
roll och ålder. Dock kan talangprofiler och data inte kompensera för 
att förmedla habitus. Med habitus avses individens historia, förvärvade 
erfarenheter och förmågor, översatta till nutid, och hur dess erfaren-
heter kommer till uttryck. Habitus avgör tillträde till arenan där talang-
kapitalet avgörs, vilket också var den funktion som talangprofilen var 
tänkt att fylla. Den globala ledningen visade engagemang och intresse 
i yrkesutvecklingen för topptalangerna, den delmängd av talangerna 
som hade rankats högst av filialens ledning beträffande potential och 
prestation. Dock hanterades de övriga talangerna, vilka var huvud-
parten, mer som data och statistik. Talanggenomgången genererade 
en ansenlig mängd individdata om talanger. McDonnell et al. (2010) 
poängterar att den stora mängden individdata tenderar att bli oöver-
skådlig i ett globalt sammanhang, och menar att huvudkontor behö-
ver förenkla talangarbetet. Detta tenderar dock att minska räckvidden 
för talangidentifieringen, vilket resulterar i att ett begränsat antal ta-
langer väljs ut som har relationell närhet till huvudkontoret.

Talang – både standardisering och ”culture-fit”
Standardisering var också ett viktigt inslag i talent management i fö-
retaget. När verktygslådan utformades lades stor vikt vid standardi-
sering. Det föreskrevs exempelvis att arbetet skulle gå enhetligt till i 
alla delar av organisationen. Ett tecken på det var att det var samma 
version av rapportmallen för talanggenomgången som fördes ut till de 
olika filialerna. Det kan tolkas som att företagets syn var att talent ma-
nagement inte varierade mellan olika lokala verksamheter, att talang 
inte hade samband med exempelvis lokal kultur eller verksamhetstyp 
och att det var neutralt i förhållande till kön. En annan tolkning kan 
vara att den globala ledningen, avsändare av verktygslådan för talent 
management, bedömde att standardisering var viktigare än att anpas-
sa verktygslådan till lokala förhållanden, eftersom standardisering kan 
leda till tydlighet och enkelhet. 

Ytterligare ett sätt att förstå att verktygslådans talangkriterier var 
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desamma överallt i organisationen är att ledningen i företaget på så 
sätt uttrycker att talang är ett strikt och enhetligt begrepp med samma 
innebörd för alla. Talang är detsamma på alla nivåer, i alla delar av 
världen där organisationen verkar, utan behov av koppling till lokal 
kontext eller andra varianser. Detta får till följd att talangkriterierna i 
så fall skulle kunna återfinnas hos vissa speciella individer i olika delar 
av världen. Alvesson och Deetz (2000) skriver att inom ”mainstream 
management” finns det en föreställning om att alla typer av organisa-
tioner skulle kunna tillämpa ett fastställt regelverk och en uppsättning 
metoder och tekniker i syfte att uppnå sina målsättningar. En alterna-
tiv tolkning som kan göras av företagets standardisering är därför att 
aktörerna i företaget inte reflekterade över huruvida talangkriterier 
kan vara allmängiltiga eller inte, och att standardiseringen i hela orga-
nisationen i stället gjordes slentrianmässigt. 

Ytterligare en tolkning är att det fanns en syn i företaget att or-
ganisationsfrågor bestämdes av dem som var i toppen av hierarkin. 
Dries (2013) har identifierat fem spänningsfält i synen på talang som 
alla sammantaget präglar organisationers talangstrategi, varav en av 
dessa är just huruvida talang ska anses vara kontextuellt betingat eller 
inte. En annan princip i företaget krockade med den ovan diskuterade 
principen om standardisering: företaget betonade att talanger skulle 
uppvisa ”culture-fit”. Ytterligare en tolkning är att det fanns en syn i 
företaget att organisationsfrågor bestämdes av dem som var i toppen 
av hierarkin. Dries (2013) har identifierat fem spänningsfält i synen på 
talang som alla sammantaget präglar organisationers talangstrategi, 
varav en av dessa är just huruvida talang ska anses vara kontextuellt be-
tingat eller inte. En annan princip i företaget krockade med den ovan 
diskuterade principen om standardisering: ledningen betonade att ta-
langer skulle uppvisa ”culture-fit”. Detta var inte någonting som var 
inbyggt i verktygslådan för talent management, utan en ståndpunkt 
som uttrycktes i vardagen (sidan 114). Den ståndpunkten kan tolkas 
som att det var viktigt att talanger passade in, eller anpassade sig, till 
vad som gällde i företaget. Det får till följd att det fanns normer i fö-
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retaget som talanger hade att förhålla sig till. Även Stahl et al. (2012) 
poängterar att ”culture-fit” mellan individ och organisation är en av-
görande aspekt att beakta.   Fortsatt analys av praktik med att etablera 
nya lokala affärsprojekt i filialen visar att det skedde över filialgränser-
na (sidan 118). Exemplet synliggör betydelsen av det relationella när 
projektledare. De valde projektmedlemmar ur sina nätverk i de filialer 
som de var inlånade ifrån och löste bedömningsprocessen på ett prag-
matiskt och informellt sätt. Projekt kan vara en värdefull väg för att 
talangförsörjning (Bredin & Söderlund, 2013; Thunnissen & Gallar-
do-Gallardo, 2017). Detta var inte någonting som var inbyggt i verk-
tygslådan för talent management, utan en ståndpunkt som uttrycktes 
i vardagen. Även Stahl et al. (2012) poängterar att ”culture-fit” mellan 
individ och organisation är en avgörande aspekt att beakta. 

Uttrycket ”culture-fit” pekar på att företaget förefaller ha varit 
”blint” för maktaspekter; man beaktade inte doxans makt. Ett exempel 
är högsta ledningens argumentation för införandet av talent manage-
ment i företaget, där de beskrev att ledarna skulle utgöra ett ”lim”. Det 
tyder på att ledare förväntades vara bärare av doxan i organisationen. 
Ett annat exempel är den särskilda praktik som företaget hade infört 
i filialens ledning. De ordinarie bedömningsmetoderna var inte till-
räckliga för att bedöma nyanställda chefstalanger. En informell regel 
hade därför införts i filialen. Nyrekryterade talanger (chefer) fick inte 
komma med i talangbedömningen förrän efter tidigast sex månader i 
företaget. Det uttalade argumentet för den praktiken var att talang-
erna skulle prövas i organisationens kultur först. En orsak till detta 
kan ha varit att ledningen inte litade fullt ut på den bedömningspro-
cedur som användes vid rekrytering. Den globala HR-direktören var 
exempelvis skämtsamt självironisk omkring några rekryteringar som 
han hade gjort och benämnde dem som misslyckade, att hans bedöm-
ningsprocedur hade haft vissa graverande brister.
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Summering
Här summeras övergripande teman som förekommer i detta första 
analysavsnitt. Slutsatser och syntes av analysen i sin helhet samman-
ställs i det sista analysavsnittet.

I det här första avsnittet av analysen har tre interna aktörsgrup-
per i praktiken med talent management identifierades: talanger, de 
var nästintill självskrivna, men HR-direktör och linjechefer var de hu-
vudsakliga. Alla tre aktörsgrupperna var överlappande, det vill säga 
samma person kunde tillhöra flera aktörsgrupper. Analysen visar att 
detta kan öka risken för att inte grundidén med talent management 
uppfylls. Den visar även att idealen bara infriades i begränsad omfatt-
ning: att chefer bör vara ”talangchampions” och forma organisato-
riska enheter som är ”talangfontäner”. Konsekvensen blev att talent 
management riskerade att urholkas.

I den breddade analysen blev fler aktörsgrupper identifierade: 
HRM-konsultbolag, advokatbyråer, rekryteringensfirmor, fackliga 
organisationer och universitet och högskolor. Hemvisten för talent 
management var HR-funktionen. Den tilldelades flera statusmarkörer 
i den officiella maktordningen och förväntades både styra och stöd-
ja linjechefer i arbetet med talent management, medan linjecheferna 
skulle tillföra legitimitet.

Talangdata samlades in i praktiken med talent management i före-
taget vilket i viss mån kunde kompensera för relationell distans mellan 
ledning och talanger. Med anledning av företags storlek resulterade 
datainsamlingen i en stor mängd data, vilket enligt McDonnell et al. 
(2010) i sin tur riskerar att urholka talent management.

Det visade sig att det var ledartalanger som prioriterades i företa-
get. Syftet i företaget var lokal talangförsörjning till den högsta glo-
bala chefsnivån. Det hade sedan uppstått ett krav på att också inklu-
dera andra yrkesgrupper än chefer i talent management. Det uppstod 
utmaningar med att jämföra yrkesroller mellan olika platser i världen 
och åtgärder vidtogs i företaget för att lösa detta. Talangernas interna 
rörlighet ägnades uppmärksamhet. I företaget förekom det motstridi-
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ga budskap om talang är kontextuellt beroende eller om den är över-
förbar mellan miljöer.

I analysen tolkades den globala ledningens agerande som att de 
använde sin hierarkiska maktposition och valde en normaliserings-
strategi för att införa talent management. Normaliseringsstrategin 
innebar att talent management utformades som en verktygslåda, in-
klusive talangmodell, och i analysen kopplas den till en meritokrati. 
Det tolkas i analysen som att instrumenten i verktygslådan sågs som 
bärare av kunskap. I litteraturen och i praktiken framhävs fördelen 
med instrument som är neutrala och att användningen höjer preci-
sionen i bedömningen, men analysen visar att instrumenten är köns-
blinda.

10.2  Planen för talent management förverkligades 
bara delvis

I det här andra avsnittet av analysen problematiseras utfallet av talent 
management i företaget. I föregående avsnitt utmejslade jag konturerna 
av maktarenan, där aktörerna hade tillgång till en verktygslåda som stöd 
i sin praktik med talent management. Talangerna, en liten elit, skulle 
maximera verksamhetens resultat. Företaget hade högt ställda förvänt-
ningar på talent management. Med denna analys som underlag ska nu 
utfallet av talent management i företaget analyseras. Syftet är inte att 
utvärdera, utan att reflektera över hur företagets ambitioner och syften 
med talent management omsattes i praktik.

I företagets verktygslåda för talent management fanns rapporter 
som skulle levereras efter de årliga talanggenomgångarna, till exem-
pel talangnyckeltal, successionsplanering, talangprofiler, förteckning 
över talanger, talangkarta och årsplan. En diger samling av rapporter 
överlämnades från filialen till den globala ledningen vid varje årlig 
talanggenomgång. Det blev också vissa konkreta resultat av talangar-
betet i filialen:
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1. En liten exklusiv delmängd av talangerna blev nominerade 
och accepterade till talangprogrammet på global nivå och 
deltog i det.

2. Några topptalanger bland talangerna blev befordrade.

3. Vid ett tillfälle gick filialens ledning ut med internkommu-
nikation till alla medarbetare i filialen om praktikkonceptet 
talent management där de uttryckte att syftet med talent  
management var att motivera medarbetare i organisationen.

4. Individuella sessioner av strukturerad feedback och karriär- 
coachning för en liten grupp med talanger i ett bolag inom  
filialen.

5. Luncher mellan talangerna (samma talanger som i punkt 4) 
och filialdirektören.

6. Nätverksaktiviteter med luncher, två och två, mellan talang-
er och ledningsgruppsmedlemmar, vilket fyllde sin funktion 
som relationsbyggande aktiviteter, om än långt senare än ur-
sprungligen planerat och i liten skala.

Jag vill speciellt rikta uppmärksamheten mot punkterna 4–6 ovan. En 
kritisk reflektion över händelseförloppet pekar mot att dessa resultat 
egentligen kompenserade för att beslutet om att starta det lokala ta-
langprogrammet drog ut på tiden. Filialens ledning hade betonat vik-
ten av att snabbt få igång talangprogrammet, för att man ville behålla 
talanger, så kallad ”talent retention”. Även om utmaningar och avvikel-
ser alltid uppstår när vi samverkar i vardagen på arbetsplatser, så kan 
ändå denna avvikelse från företagets årliga utvecklingsplan ses som an-
märkningsvärd. Eftersom ledningen tidigare hade tilldelat talangpro-
grammet stor betydelse blev det motsägelsefullt att de inte fattade ett 
slutgiltigt beslut om det lokala talangprogrammet. En tolkning är att 
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de som hade blivit identifierade som talanger upplevde situationen som 
svårtolkad, eftersom det var ledningen själva som hade tagit initiativ 
till programmet. Aktiviteterna i punkterna 4–6 genomfördes på grund 
av oro för att de individer som hade blivit identifierade som talanger 
skulle uppfatta det som ett tomrum i talangsatsningen om de inte såg 
någon aktivitet och uppmärksamhet på talent management. Genom 
aktiviteterna kunde HR-funktionen skaffa sig inflytande över situatio-
nen genom två initiativ: dels sökte de mandat och finansiering från HR 
på global nivå (det vill säga hierarkiskt ovanför filialens ledning), dels 
minskade de omfattningen på insatsen så att det uppenbarligen inte var 
aktuellt för den övriga ledningen att göra motstånd emot den.

Krisen kom emellan
Vad som i företaget hade tett sig som tydligt och redigt ytligt sett, i 
en fullödig rapport till den globala ledningens årliga talanggenom-
gång, visade sig alltså inte vara det. När krisen uppstod i filialen ledde 
en redan reglerad maktordning mellan cheferna och HR beträffande 
talent management till att administrationen med talent management 
fortfarande genomfördes, men inte innehållet i verksamhetsplanen. 
Företagets högsta ledning höll fast vid tidtabellen för de årliga talang-
genomgångarna. De använde då sitt hierarkiska inflytande för att kräva 
framdrift med talent management. Deras dominerande position var na-
turlig genom den hierarkiska organisationsprincip som gällde såväl or-
ganisationsstrukturen som talent management. Den hierarkiska auk-
toriteten och etablerade byråkratin med talent management utgjorde 
alltså tillsammans formerande krafter för att åstadkomma framdrift i de 
administrativa delarna i verktygslådan för talent management. De by-
råkratier och hierarkier som var inbyggda i verktygslådan för talent 
management fick funktionen av officiella maktstrukturer som använ-
des för att åstadkomma resultat.

Hållningen i företaget var att talent management syftade till att 
effektivisera överföringen från individuella talangprestationer till 
affärsresultat. Det var dock inte uttalat hur den överföringen skulle 
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kunna gå till i praktiken. Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) 
är inne på samma linje när de problematiserar att talent management 
framställs som en ”input-output-process”. De poängterar att det be-
hövs empirisk forskning på talent management för att öka förståelsen 
för själva processen att överföra individuella prestationer till värde för 
verksamheten. Att talent management inte levererade i nivå med de 
höga förväntningarna som hade formulerats av den globala ledning-
en var inte någonting som problematiserades i filialens ledning, som 
hade ansvaret för leveranserna. Företaget är dock inte ensamma om 
att talent management inte lever upp till förväntningarna. McDonnell 
et al. (2010) har nämligen funnit att trots att multinationella företag 
har infört praktikkoncept för talent management så är resultatet hu-
vudsakligen slumpmässigt. En tolkning som kan göras är att verktygs-
lådan för talent management kunde fungera som symbol. Talangfrågan 
fick uppmärksamhet vilket gav glans åt filialens arbetsgivarvarumär-
ke: talent management höjde organisations symbolkapital. En kritisk 
reflektion är att talent management framstod mer som en fasad.

Krisen skapade förändrade mönster i filialen
Om man studerar praktiken med talent management isolerat är det 
svårt att förstå varför talangprogrammet inte blev av. Att undersöka 
praktiken ur ett kontextuellt perspektiv ger en större förståelse för 
situationen. Till helhetsbilden hör nämligen en utdragen maktkamp 
inom filialens ledning som kan ha hindrat talent management. Ett sätt 
att undersöka ledningsgruppsmedlemmarnas situation var att anlägga 
ett maktperspektiv på deras relationella arbete. Maktperspektivet kan 
delvis förklara begränsningarna i framdriften med talent management 
i filialen och varför ledningen inte lyckades genomföra sin verksam-
hetsplan för talent management. Analysen av ledningens arbete med 
att lösa krisen i filialen pekar mot att maktkampen upptog ledningens 
uppmärksamhet och talangutvecklingsarbetet kom i skymundan.

När den ekonomiska krisen växte fram i filialen förändrades språ-
ket hos den globala ledningen. De började anlägga en aggressiv ton mot 
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filialens ledning. Syftet var att komma tillrätta med den ekonomiska 
krisen, men det kan ha fått motsatt effekt. Maktkampen i filialens led-
ningsgrupp orsakades av denna press som den högsta ledningen satte 
på dem: en press att vidta åtgärder som skulle resultera i omedelbara 
resultat för att återfå en stark ekonomisk ställning, och med aggressiv 
och upptrappad retorik som medel. Aggressivitet kan ses som ytan av 
makt. Filialens ledning föreföll ta påtryckningarna från den globala 
ledningen på allvar. De arbetade med problemlösning för att lösa filia-
lens kris, men maktkamperna medförde att det drog ut på tiden. 

Att lösa en verksamhetskris kräver kunskap och erfarenhet om 
managementpraktik. Det skulle kunna vara ett kunskapsområde där 
HR-funktionen hade en central roll som kunskapsbärare. Dock visar 
empirin att så inte var fallet. HR-funktionen fick, eller tog, inte den 
rollen. I stället var HR-direktören engagerad i att anpassa HR-funk-
tionens inre organisationsstruktur till de olika typer av organisato-
riska modeller som skisserades. HR-funktionen hade alltså inte rol-
len som experter på managementpraktiken, utan gav snarare uttryck 
för sin professionalism genom att visa följsamhet, som en kompetent 
servicepartner, den som de benämnde ”affärspartner till businessen”. 
En reflektion är att HR-funktionens symbolkapital inte var tillräckligt 
starkt för att ha ett inflytande i arbetet med att forma en förändrad 
organisation. Situationen kan förstås genom Bourdieus begrepp sym-
boliskt våld (misrecognition): den part som blir dominerad betraktar 
sin situation som självklar.

En tolkning är att ledningsgruppen såg en ny organisationsprincip 
som lösningen på problemet, och att den vinst som var och en käm-
pade om var vem som skulle bli arkitekt för den nya organisations-
strukturen. Enligt Bourdieu är individers kapitaltillgångar resultat av 
tidigare sociala kraftmätningar som har lett fram till värdesystem för 
tillgångarna. I ledningsgruppen utkristalliserade sig åtminstone två 
sorters maktspel: å ena sidan enskilda chefers individuella positione-
ringsstrategier, å andra sidan enskilda chefers ansvarstagande för att 
försvara sin enhet och dess talanger. Maktkampen kan förklara varför 



152 talent management i organisationer

de inte fattade beslutet om att sätta igång det lokala talangprogram-
met. Sannolikt släppte de fokus på den del av talent management som 
den globala ledningen inte uppmärksammade. Den globala ledningen 
fokuserade på den ekonomiska krisen. 

Bourdieu (1991) beskriver att agenter ofta blir uppslukade på detta 
sätt av kampen på fältet. Som ett resultat av dessa maktkamper blev ta-
lent management i praktiken dominerad av andra ledningsaktiviteter. 
För att ännu djupare belysa ledningens begränsade framdrift av talent 
management är det hjälpsamt att använda ett relationellt och kon- 
textuellt kritiskt maktperspektiv. Ett sådant perspektiv kan synliggöra 
ett dilemma som en chef i ledningsgruppen kunde befinna sig i: att 
dels vilja uppfattas som talangfull chef och värna om sitt eget jobb, 
sin karriär och den egna enheten, och dels dela hela ledningsgruppens 
ansvar, att göra det som var bra för hela verksamheten.

Summering
Här summeras övergripande teman som förekommer i detta andra 
analysavsnitt. Slutsatser och syntes av analysen i sin helhet samman-
ställs i det sista analysavsnittet.

I det här andra avsnittet analyserar, tolkar och reflekterar jag över 
empirin med hjälp av Bourdieu och teorier om talent management. Jag 
problematiserar utfallet av praktiken talent management i företaget. 
Analysen inleds med att jag visar att de administrativa delarna i verk-
tygslådan blev utförda i filialen. Dock förekom det avvikelser i ope-
rationaliseringen av filialens verksamhetsplan för talent management. 
Ett exempel på det var att det planerade lokala talangutvecklingspro-
grammet inte hade fått startsignal från filialens ledning. 

Analysen visade också att en möjlig förklaring till den begränsade 
operationaliseringen av verksamhetsplanen för talent management 
var att den blev hindrad av maktkamper mellan individer i lednings-
gruppen. Analysen har visat att talent management delvis känne-
tecknades av att vara abstrakt, ad hoc och godtycklig och att den var 
kopplad till makt. Detta ledde fram till att verktygslådan kunde ses 
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som en fasad, att den tillförde symbolkapital till arbetsgivarvarumär-
ket i företaget.

10.3 Det relationella maktspelet

Införandet av verktygslådan för talent management i företaget hade 
skett i goda tider, under en epok då den globala ledningen upplev-
de organisationen som resursstark, dels tack vare att den sedan långt 
tillbaka i tiden var etablerad som en av de ledande branschaktörerna i 
världen, dels tack vare att ekonomin var stabil. Ett motiv för införan-
det av talent management var att det skulle vara ett verktyg för den 
globala ledningen för att befästa företagets styrkeposition på markna-
den även i framtiden. Verktygslådan för talent management reglerade 
rapporteringsvägar och den präglades av styrning och kontroll. Styr-
ning var således inbyggd i designen. 

Varierande kontextuella villkor är ett naturligt inslag för organisa-
tioner i näringslivet och så även i det här företaget. Den sviktande eko-
nomin utvecklade sig till en utdragen kris i filialen. När krisen gjorde 
sitt inträde lyckades filialen hålla sina administrativa leveranser i den 
årliga talanggenomgången, men det uppstod förändringar på så sätt 
att vissa konkreta lokala insatser i talent management inte blev av. Det 
framgår av slutsatser i tidigare analysavsnitt: styrdokumenten i företa-
gets verktygslåda för talent management låg fast oavsett förändringar i 
företagets organisation, men praktiken förändrades med krisen. Ana-
lysen syftar här till att undersöka mer i detalj hur denna skillnad upp-
stod och framför allt att visa att det fanns en doxa i företaget med en 
för givet tagen affärslogik. Det fanns en allmän uppfattning i företaget 
om vad som ingick i doxan och vilka regler som gällde för förändringar 
inom ramen för doxan. Följande avsnitt handlar om vilken konkret 
form en doxa kan ha, hur den blir till och hur den kan upprätthållas.
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Makten förändrades i språk och handling
För att analysera konsekvenserna av filialens kris studerade jag aktö-
rernas praktik: vad de sade och gjorde. Makt tar sig uttryck i estetiska 
och språkliga ideal (Bourdieu, 1991). Genom att rikta uppmärksamhe-
ten mot praktiken, mot det relationella, synliggjordes diskursiva dis-
positioner när ekonomin blev trängd i företagets filial. Analysen som 
följer visar att i samband med den här förändringen påverkades mak-
ten relationellt i språk och handling. Ur denna analys framträdde ett 
mönster i form av att vissa handlingar och språkbruk förstärktes sam-
tidigt som andra tonades ner. Av analysen drog jag slutsatsen att det 
fanns en naturlig reaktion på förändringar i filialens ekonomi med två 
olika diskurser: effektivitet och HRM. Genom att identifiera nyckel- 
ord i interna meddelanden kan effektivitetsdiskursen exemplifieras: 
doesn’t meet its targets, forecasts have been missed, reviews and 
checkups, reporting,] don’t want anyone to be excluded, hire freeze, 
checking up h/c [headcounts], down-sizing, a more rigorous approval 
process, approve all activities that have a to do with increasing costs, 
incl. recruitments, ”control and demand” period, show that we are to 
rely upon and that we do take necessary actions (sidan 110) och busi-
ness decisions, the business expects this problem to be solved fast, crit-
ical investment, does not have effective means, issues responding to 
resource requests, multi country, no systematic means of consolidat-
ing people data, significant disadvantage, comparison to many of our 
competitors, our competitors are far more advanced, with immediate 
effect, global project, ability to report on this globally, top priority rat-
ing, global HR must address this issue now (sidan 105).

Effektivitets- och HRM-diskursen hade en inbördes maktordning 
och deras disposition reglerades enligt ett visst mönster beroende på 
om det uppfattades vara goda eller sämre tider i företaget. I krisen 
medförde det att kraven på effektivitet förstärktes och att HRM-ar-
betets ställning blev svagare. Enligt Alvesson et al. (2011) har HRM 
växt fram som en dominerande global diskurs i framför allt multina-
tionella företag. I goda tider i företaget fyllde HRM-diskursen funk-
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tionen som upplyftande och möjlighetsorienterad med förekomsten 
av begrepp såsom ”potential” och termer såsom ”kompetensutveck-
ling”. När det blev kris fick HRM-diskursen en nedtonad roll, dock 
utan att det var ett officiellt beslut om att så skulle ske – det föreföll 
för givet taget. Det bidrog exempelvis till att en kvinnlig talang inte 
fördes fram i sin strävan efter kompetensutveckling. Hon hade blivit 
identifierad som ”framtida talang” och tog skyndsamt eget ansvar för 
sin utveckling genom att söka internt efter finansiering för att delta 
i ett externt prestigefullt mentorprogram. Ansökan fastnade dock i 
teknikaliteter kring budgetansvar mellan hierarkiska nivåer inom fili-
alen. Samma kvinna fick senare också så kallad ”konstruktiv feedback” 
från den globala talangexperten om att hon var för ivrig i att försöka 
få uppmärksamhet från höga chefer. Det kan ses som ett tecken på 
en försvagad HRM-diskurs. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv 
var det en självklar åtgärd att tona ned HRM, eftersom kompetensut-
veckling kan medföra både investeringskostnader och bortfall av pro-
duktionstid. 

Effektivitetsdiskursen tar över
Alvesson och Deetz (2000) belyser hur managementtänkande och ma-
nagementpraktiker i organisationer har kommit att domineras av en 
målinriktad och instrumentell rationalitet, det vill säga ett tänkande 
som präglas av ett ensidigt fokus på resultat i termer av produktivitet 
eller lönsamhet. De benämner fenomenet en effektivitetsdiskurs. Den 
diskursen låg fast som en förutsättning för talent management i före-
taget. Det kunde ta sig uttryck i att den globala ledningen i argumen-
tationen för talent management använde vissa metaforiska uttryck. 
De talade till exempel om att de hade en ”talent pipe-line”, vilket ut-
trycker en syn att talanger stod redo i turordning för att nyttiggöras 
när de behövdes. I krisen förändrades diskursen genom att företagets 
globala ledning intensifierade kontroll och rapporteringskrav med en 
upptrappad aggressiv ton. Denna språkliga förändring syftade dels till 
att tydliggöra vad som var viktigt, dels att mana fram snabba åtgär-
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der. Konsekvensen blev en förstärkt effektivitetsdiskurs. I den globala 
ledningens retorik ökade tätheten markant av ord såsom fixa genast, 
åtgärda, antingen omedelbart eller på en gång. Ordergivning av det här 
slaget kategoriserar Engelstad (2006) som ”ytan” av makt, eftersom 
den är uppenbar. Det var dock inte realistiskt att lösa så djupgående 
problem snabbt och enkelt. Eftersom den globala ledningen hade lång 
erfarenhet av managementpraktik kan det ses som att det var deras 
strategi för att åstadkomma fokus och handling.

En förskjutning av arenor där talangkapital avgjordes
Det huvudsakliga syftet med meritokratier är att personbedömningar 
ska befrias från inslag av dysfunktionella konsekvenser av makt (så-
som exempelvis nepotism). En meritokratisk design medför följaktligen 
att aktörer är aktiva när det gäller att reducera negativa konsekvenser 
av makt. Dock visar analysen av praktiken med företagets verktygslå-
da för talent management på motsatsen: till stora delar var företaget 
”maktblint” och problematiserade inte makt och dess konsekvenser. 
På så vis blev det en förskjutning beträffande vilka arenor som talent 
management i själva verket praktiserades på och där relationella makt-
spel fick utrymme. Ett kontextuellt fenomen som fick avsevärd påver-
kan på talangarbetet var att personer i nyckelroller i filialens ledning 
byttes ut i den så kallade ”vd-cirkusen”, som fick flera konsekvenser. 
”Vd-cirkusen” i filialen medförde att innehavaren av en viktig talang-
position (vd-positionen) blev utbytt vid upprepade tillfällen. Talang-
försörjning till strategiska nyckelroller är visserligen en central uppgift 
för talent management, och en vd-roll är intresseväckande för talang-
er, men i det här fallet var arbetet med att byta person i vd-rollen 
frikopplat från talent management. Händelserna fick också en följdef-
fekt: de nytillsatta vd:arna i filialen ville förändra sammansättningen 
av sin egen ledningsgrupp en nivå under filialens nivå, vilket ledde till 
förändringar även där. Trots verktygslådan skedde dessa tillsättningar 
huvudsakligen intuitivt genom ett relationellt urval där habitus och 
individernas kapital i form av relationell närhet till den nya vd:n var 
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avgörande, snarare än att individerna var identifierade som talanger i 
talent management.

Positioneringsrepertoarer
Fortsatt analys visar att med doxan som utgångspunkt kunde aktö-
rer i företaget positionera sig som chefstalanger. Detta fenomen syn-
liggör Bourdieus hållning att agenter (aktörer) och maktstrukturer 
(doxan) kan vara i interaktion snarare än att utgöra en dikotomi. Jag 
har konstruerat benämningen ”positioneringsrepertoarer” för detta 
fenomen. Två sådana positioneringsrepertoarer handlade om att ak-
törer hänvisade till ”stakeholder management” respektive ”return on 
investment” (ROI) för att visa sin organisationspolitiska uppmärk-
samhet. Det första exemplet på en sådan positioneringsrepertoar var 
att HR-personal vid upprepade tillfällen betonade vikten av att de 
själva skulle vara bra på ”stakeholder management”. Jag uppfattade 
att det var en strategi för att orienterade sig mot sina ”kunder” (som 
i HR-funktionens fall var cheferna). Den strategin befäste HR-funk-
tionens professionalism. Med hjälp av den strategin kunde dessutom 
positionera sig som organisationspolitiskt medvetna, vilket ytterligare 
höjde deras symbolkapital. Genom att hänvisa till ”stakeholder mana-
gement” blev de oantastliga eftersom de låg i linje med doxan. Men 
den här positioneringsrepertoaren behöver problematiseras, eftersom 
den också kunde orsaka dilemman. Det förekom till exempel ett utta-
lande inom HR-funktionen om att man inte skulle ifrågasätta affärse-
tik utan i stället prioritera ”stakeholder management” och därmed 
inte ifrågasätta situationen.

Den andra positioneringsrepertoaren handlar om ROI. Ett exem-
pel på det var att ledningen inom HR gick på kurs för att träna sig i att 
göra ROI-kalkyler. De fick lära sig att beräkna vilket monetärt värde 
som en viss satsning skulle medföra för verksamheten. ROI skulle inte 
enbart användas för produkter och tjänster till kundmarknaden, utan 
också i vissa situationer internt för att säkerställa att satsningar tillför-
de värde till bolaget, till exempel satsningar på kompetensutveckling 
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från HR. Som kontrast kunde jag inte hitta några fall där exempelvis 
ekonomiavdelningen avkrävdes en ROI för budgetarbetet. En förkla-
ring till det kan vara att budgetarbetet förknippades med effektivi-
tetsdiskursen, och därför inte behövde försvaras. Att HR-funktionen 
förväntades visa upp en positiv ROI-kalkyl för att få godkänt på att 
genomföra kompetensutveckling av talanger relateras till doxan om 
affärslogik där makt var inbäddad. HR-funktionen var alltså domi-
nerad av en retorik om vikten av ROI eftersom de tvingades bevisa 
sitt existensberättigande. Slutsatsen är att ROI-kalkyler kan vara ett 
verktyg för att göra professionella bedömningar av förväntade avkast-
ningar på stora investeringar såsom exempelvis talangprogram, men 
ROI-kalkyler kan också fungera som maktverktyg.

Att omdefiniera vad som värderas som kapital
Företaget hade en hierarkisk organisationsstruktur där en högre po-
sition innebar ökat mandat, inflytande och tolkningsföreträde för roll- 
innehavaren. Men det kunde också vara möjligt att från en domine-
rad position omvärdera kapitalet på maktarenan. Genom att artiku-
lera fördelar med att vara längre ned i hierarkin, fördelar förknippa-
de med högt symbolkapital, såsom att vara närmare businessen och 
bättre förstå dess behov och situation, kunde underordnade skaffa sig 
inflytande. Det lyckades dock inte de chefer med som tog initiativ till 
att undersöka om de var föremål för att klassas som talanger. De hade 
inte tillräckligt högt symbolkapital i tillvägagångssättet och var därför 
inte framgångsrika.

Doxan dolde paradoxer – elit, HRM- och nyckeltalsparadoxen
I tidigare avsnitt i analysen synliggjorde jag att dispositionen mellan 
diskurser förändrades inom ramen för doxan. Nu följer en analys av 
konsekvenserna av dessa förändrade dispositioner. De leder till para-
doxer som bygger på osäkerhet, otydlighet och dilemman.



 159en maktanalys av talent management

Elitparadoxen
Det förekom dubbla budskap om hur talent management skulle kom-
municeras i organisationen. De få talanger som blev utvalda till det 
globala talangprogrammet fick ett prestigefullt välkomstbrev av den 
globala ledningen där det stod att det visserligen inte var hemligt att 
de hade kommit med i talangprogrammet, men att de ändå gärna 
skulle hantera den informationen diskret. Det synliggör att det fanns 
en inneboende spänning i att vissa medarbetare var utnämnda till ta-
langer och att andra inte var det. 

En elitistisk talangsyn, såsom den i företaget, kännetecknas av att 
den är exkluderande eftersom endast en liten andel av medarbetarna 
klassas som talanger. Talanger utgör i det fallet en liten elit, och övriga 
medarbetare blir exkluderade från de extra insatser och den uppmärk-
samhet som det kan medföra att vara identifierad som talang. För att 
skapa möjligheter för de lokala talangerna i filialen att vidareutveckla 
sina erfarenheter av managementpraktiken skulle talangerna involveras 
i interna uppdrag. Även Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) har 
lyft fram att ett sådant upplägg av så kallad ”on-the-job-traning” för 
talangutveckling med verkliga affärskritiska utmaningar är verknings-
fullt. Dock blev talangerna i stället exkluderade när ledningen blev upp-
slukad av sin interna maktkamp: en elitparadox. Att talanger exklude-
rades från arbetet med att lösa filialens kris var en förlorad möjlighet till 
utveckling både för dem som individer och för organisationen.

Nyckeltalsparadoxen
Nyckeltal var förknippade med en orubbligt hög status i företaget. De 
användes frekvent som styrmedel för att uppnå mål och förväntad ef-
fekt. Nyckeltalen framställdes som rationella och transparenta, men 
analysen visar att de tvärtom kunde orsaka otydlighet. Det var fallet när 
filialens ledning i den årliga talanggenomgången redovisade nyckel- 
tal för fördelningen av kvinnor och män i ledningsgruppen. Att stude-
ra jämställdhet i form av antal är adekvat (Kanter, 1978, 1993; Wahl, 
2003), och att använda nyckeltal för att redovisa könsfördelningen kan 
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signalera att jämställdhet är en angelägen och strategisk fråga. Men 
den globala ledningen nöjde sig med att konstatera att ledningsgrup-
pen inte var jämställd. Den bristande jämställdheten ledde alltså inte 
till några reaktioner, reprimander eller krav på åtgärder. Den högsta 
ledningen visade likgiltighet inför jämställdhet genom att varken rea-
gera eller agera, vilket torde dämpa signalvärdet till filialen beträffan-
de vikten av jämställdhetsarbete. En slående jämförelse, som kontrast, 
är den starka reaktion som den ekonomiska krisen hade på den högsta 
ledningens reaktioner. I det fallet rådde tvärtom ett eskalerat tonläge 
med krav på omedelbara åtgärder. En högt uppsatt senior medarbeta-
re från det globala huvudkontoret sändes ut till den krisande filialen 
för att sätta ytterligare press. Ojämställdhet däremot möttes med lik-
giltighet, det visar exemplet med nyckeltalen om jämställdhet. Prakti-
ker relaterade till HRM spelar en avgörande roll i jämställdhetsarbete 
och för att skapa inkluderande arbetsplatser. Men Festing et al. (2015) 
drar slutsatsen att beroende på hur HRM-praktiker utformas så kan 
de fungera kontraproduktivt. Nyckeltalen för jämställdhet utgör då en 
fasad. Doxan om affärslogik döljer en nyckeltalsparadox.

HRM-paradoxen
HR-chefer kämpade med att de å ena sidan förväntades driva en 
HRM-diskurs i arbetet med talanger. Å andra sidan ville de bli för-
knippade med effektivitetsdiskursen för att vara legitima. Detta kunde 
orsaka en ”sandwich-effekt”, det vill säga att de blev ”klämda” mellan 
skilda förväntningar och krav. Lang och Rego (2015) har genom en 
Bourdieuanalys kommit fram till att HRM-funktionen använder oli-
ka motstrategier för att hantera sin trängda position. Det innebär att 
de intar olika profilerade roller: som strategikonsult, servicefunktion, 
kontrollfunktion eller kvalificerad genom certifieringar.

I tidigare avsnitt av denna analys har jag belyst att HR-funktionen 
ville uppfattas som en ”affärspartner till cheferna och businessen”. En 
modern HR-funktion vill uppfattas som en professionell rådgivare 
till chefer i affärsverksamheten. Jag vill dock belysa att chefer i själva 
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verket hade en dominerande position över HR-funktionen, men situ-
ationen för HR-funktionen görs mer tilltalande genom att företaget 
använder beskrivningar av HR som ”affärspartner”. Det passar in i 
doxan om affärslogik. Ett chefsdilemma ställdes på sin spets under fö-
retagets kris. Kompetensutveckling tilldelades å ena sidan en upplyft 
roll i talent management, å andra sidan ansågs kompetensutveckling-
en hålla talanger borta från produktivt arbete. Till exempel argumen-
terade Bolaget A för att slippa skicka talanger till talangprogrammet 
på grund av krisen. Det framstod som en korrekt bedömning, och kan 
så vara ur ett kostnadsperspektiv, men det urholkar idén med talent 
management.

I verktygslådan för talent management fanns en så kallad talang-
karta. Där presenterades begreppet ”talang” som en kombination av 
två jämbördiga delar: ”potential” och ”prestation”. Dessa båda be-
grepp förknippas i den här analysen med HRM-diskursen respekti-
ve effektivitetsdiskursen. Talangfunktionen på global nivå i företaget 
betonade att potential hade högre dignitet än prestation för att iden-
tifiera talanger. Dock visar analysen att det var prestation som hade 
högst status i praktiken med talent management i företaget. Dries 
och Pepermans (2012), Lewis och Heckman (2006) och Mäkelä et al. 
(2010) har funnit samma fenomen, att talang i multinationella företag 
ofta baseras på organisationens bedömning av individers prestation. 
Endast de medarbetare som hade fått en hög prestationsbedömning 
av sin chef blev föremål för talangbedömning. Björkman et al. (2007) 
uppmärksammar vikten av att i den här typen av bedömningar av in-
divider också beakta forskning som problematiserar missbedömning-
ar från chefens sida. Ytterligare en skevhet är resultat från Linghag 
(2009) som visar att bedömningen av potential tilldelas olika betydel-
se för män och kvinnor i samband med chefsbedömning.
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Summering
Här summeras övergripande teman som förekommer i detta tredje 
analysavsnitt. Slutsatser och syntes av analysen i sin helhet samman-
ställs i det sista analysavsnittet.

Makt hade betydande inverkan på operationaliseringen av talent 
management. Makt skapade framdrift, men fordrade symbolkapital 
för driva förändring. Makt var också en utmaning: talent management 
hindrades av maktkamper. Maktanalysen har belyst och problematise-
rat samspelet mellan maktstrukturer och agenter och betonat språkets 
betydelse för att synliggöra olika typer av makt. Även om analysen del-
vis har berört uppenbara maktuttryck såsom den globala ledningens 
starka inflytande, deras stundtals aggressiva retorik, så stödjer resulta-
tet Bourdieus syn att sådana exempel bara utgör själva ytan av makt.

I min analys synliggörs konsekvenser av det Bourdieu benämner 
doxan, vilken kopplas till normaliseringsprocesser i analysens första av-
snitt. Det fanns en doxa om affärslogik. Bäraren i doxan om affärslogik 
var en effektivitetsdiskurs. HRM-diskurs var också ett element i doxan 
men det fyllde huvudsakligen en kosmetisk roll, i synnerhet när det 
blev bistra tider. Ett tredje kännetecken på doxan var frånvaro av att 
reflektera över talangarbetet. Paradoxer uppstod som en konsekvens 
av doxan, men de synliggjordes inte. Att de inte synliggjordes förklarar 
jag med en avsaknad av reflektion över managementpraktiker, vilket 
är ett viktigt resultat av den här analysen. Att inte ge utrymme för att 
reflektera i syfte att synliggöra olika typer av makt är en förlorad möj-
lighet till att utöka kunskapen om en talangfull managementpraktik.

Genom att rikta uppmärksamheten mot paradoxerna som uppstod, 
finner jag att de spelade en avgörande roll i vardagens talangarbete. Pa-
radoxer orsakade otydlighet och abstraktioner både om vad talang an-
sågs vara och hur en talangfull managementpraktik skulle operationa-
liseras. Aktörer måste navigera bland ömsom möjligheter och ömsom 
begränsande strukturer som doxan och dess paradoxer resulterade i.
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10.4 Talent management med Bourdieus begrepp

I detta sista avsnitt i analysen sammanfattar jag resultaten från de tidi-
gare analysavsnitten och gör även vissa kompletterande tolkningar och 
reflektioner: en syntes. Syntesen består i en sammanställning av hur 
teorier om talent management och kritisk managementteori med in-
riktning på Bourdieus teoretiska ramverk har använts i en maktanalys av 
avhandlingens empiri. I den text som nu följer har jag valt att lyfta fram 
vissa ord på olika sätt: Termer som kommer från talent management är 
markerade med fet stil, begrepp relaterade till Bourdieus ramverk och 
ett kritiskt managementperspektiv är markerade med kursiv stil.

Praktiken med talent management
Vid studiens start var talent management redan etablerat i företaget, 
men i retrospektiv kunde själva införandet av det betraktas som en 
praktik i sig, där företagets ledning använde sitt självklara inflytande 
i organisationshierarkin i syfte att öka uppmärksamheten på talangfrågan 
och ange riktningen för talent management. Företagets utformning av 
talent management cirkulerade kring en verktygslåda, vilken fungera-
de som en symbol för att arbeta medvetet med talangfrågan. Analy-
sen visar att verktygslådan framställdes som en talangmeritokrati och 
att den tilldelades en roll som bärare av kunskap. Talangmeritokratin 
präglades av standardisering; talang framställdes som oberoende av kul-
tur, kontext och kön. Samtidigt, i vardagens praktik, pratade filialens 
ledning om vikten av att talanger hade ”culture-fit”. Den praktik som 
angavs i verktygslådan fokuserades på talanger på individnivå, som 
objekt, men det förväntade resultatet fokuserades på verksamhetsnivå: 
talent management skulle stå för överföringen. De delpraktiker som 
identifierades i företaget (sidan 83) överensstämmer till övervägande 
del med hur Thunnissen och Gallardo-Gallardo (2017) har kategorise-
rat delpraktiken inom talent management (sidan 23).

I företaget fokuserades talent management på chefstalanger som 
yrkesgrupp och utformningen av verktygslådan präglades av en eli-
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tistisk syn på vilka individer som skulle ha möjlighet att förvärva högt 
talangkapital. Det handlade ytterst om talangförsörjningen från den 
lokala verksamheten till den globala chefsnivån. I företaget värderades 
global talangrörlighet högt, mobilitet, medan extern rörlighet av ta-
langer skulle minimeras, talent retention. För att attrahera och behålla 
talanger eftersträvade företaget att upprätthålla högt symbolkapital och 
legitimitet. Som utgångspunkt för maktanalysen betraktades företaget 
som en mångdimensionell social arena, vilket kan ses i vid bemärkel-
se och även omfatta arbetsmarknaden och konkurrerande arbetsgivare, 
detta eftersom talent management skulle attrahera talanger till före-
taget. När talanger inträdde i organisationens arena, exempelvis under 
en rekryteringsprocess, och sedan blev anställda, hade de med sig sin 
habitus. Habitus är individens livserfarenhet, kunskaper och historia – 
omsatta i nuet. Habitus tar sig även uttryck i exempelvis kroppsspråk, 
gester och hur man för sig. Det visar att habitus som ett som ett mer 
mångfasetterat begrepp än den talangprofil som i företaget togs fram 
för varje enskild talang, trots att de båda ytligt sett kan uppfattas fylla 
liknande funktion. Syftet med de globala talangprogrammen i före-
taget kan uttryckas som att de skulle höja de deltagande talangernas 
sociala och kulturella talangkapital. Makt i förhållande till successions-
planering kan synliggöras genom begrepp legitimitet, en praktik att 
tilldela legitimitet för ”successorer” att göra chefskarriär.

Det var habitus som avgjorde talangers tillträde till maktarenan. Af-
färslogiken var en doxa, organisationskulturens regler och normer på 
maktarenan i företaget. En doxa, liksom habitus, växer fram historiskt. 
Dess logik är av den anledningen inte ett resultat av en exakt kalkyl, 
utan är snarare godtycklig. Talangers habitus och symbolkapital, det vill 
säga att kunna doxan om affärslogik på maktarenan, har påtagligt infly-
tande på att bli identifierad som talang.

Motstridigheter skapar utmaningar för aktörerna
I analysen identifierades aktörsgrupper och deras inbördes relationer i 
praktiken med talent management. Talangerna betraktades som en näst 
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intill given aktörsgrupp, men analysen visar att HR och linjechefer var 
de huvudsakliga aktörsgrupperna. Aktörsgrupperna var överlappande, 
samma person kunde tillhöra flera av de tre aktörsgrupperna talanger, 
HR och linjechefer. Det framträder ur analysen att linjechefer genom 
sitt ansvar och delaktighet gav legitimitet till talent management, men 
det kunde också hända att linjechefer underminerade idén med talent 
management genom att exempelvis inte föra talangerna vidare i kar-
riären, så som syftet med talent management var formulerat, utan de 
valde i dessa fall att behålla dem i sin enhet. En konsekvens kunde bli 
att talangkapital tillföll chefen i stället för talangen, trots att chefer 
förväntas vara talangchampions (Ellehuus, 2012) och göra sina enhe-
ter till talangfontäner (Mellahi & Collins, 2010).

Aktörsanalysen visar att HR-funktionen i företaget hade tilldelats 
flera statusmarkörer i den officiella maktordningen vad gällde ansvar och 
befogenheter. HR-funktionens position i maktordningen visade sig ha 
betydelse för praktiken med talent management, eftersom HR-funk-
tionen var dess hemvist. HR-funktionen förväntades både styra och 
stödja cheferna i arbetet med talent management. Detta kunde resul-
tera i att HR-funktionen kom i kläm på grund av motstridiga förvänt-
ningar på den. Motsvarande har också Lang och Rego (2015) funnit 
i en Bourdieuanalys som visar att HR kan hamna i en ”sandwich-po-
sition”. Dock hade forskning inte varit beaktad i designen av talent 
management, varken forskare som direkta aktörer eller representation 
genom vetenskaplig litteratur. Aktörskartläggningen i analysen visar 
på andra aktörsgrupper som var involverade i talent management i fö-
retaget. Exempelvis hade HRM-konsultföretag haft en stark ställning 
i utformningen av företagets verktygslåda för talent management. 
De tillförde även testinstrument för att bedöma talanger. Stahl et al. 
(2012) rekommenderar att i talangbedömning använda flera instru-
ment som kompletterar varandra. De hävdar att det skulle höja preci-
sionen i bedömningen av talang.

Vidare skriver Stahl et al. (2012) att så kallade kompetensbasera-
de intervjuer är professionella och neutrala. Genusforskning har dock 
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visat att dessa instrument är problematiska ur ett jämställdhetsper-
spektiv. Kompetensbaserade intervjuer ger fördelar för män vid urval 
till chefspositioner (Holgersson, 2013). Maktanalysen visar att mana-
gementpraktiken i företaget saknade medvetenhet om genus och även 
att det saknades ett kritiskt managementperspektiv. Enligt Thunnis-
sen (2013) är både genusperspektivet och kritiskt managementper-
spektiv eftersatta även i litteraturen om talent management.

Björkman, Ehrnrooth, Mäkelä, Smale och Sumelius (2013) beto-
nar att det är individers potential som avgör om de är talanger, men 
Linghag (2009) har funnit att ”potential” tenderar att ses som en möj-
lighet för män och begränsande för kvinnor. Om praktiken och teorin 
inte tar hänsyn till att kvinnor och män har olika möjlighet att visa sin 
potential och prestation på arbetsplatser så medför det att talang hos 
olika kön inte synliggörs i samma grad. En konsekvens av detta är att 
könskapital inte betraktas som en tillgång för kvinnor, men för män. 

Konstruktionen av talent management
Analysen visar på vikten av att vara uppmärksam på språket. Liksom or-
det potential har talang och även talangutveckling en inneboende as-
piration, och att referera till ”stakeholder management” och ”ROI” 
var självklart i företagets doxa, men när ord tilldelas en odelat positiv 
konnotation, som i de här fallen, så blir de också oantastliga – och där-
med riskerade de att inte bli föremål för konstruktiv debatt om deras innebörd 
och praktiska betydelse. I företaget omfattade doxan dels en effektivitets-
diskurs som ständigt närvarande och konserverade, dels en HRM-dis-
kurs som tenderade att få en kosmetisk funktion. Analysen synliggör att 
dispositionen för dessa två diskurser kunde förändras med exempelvis 
konjunktursvängningar. Affärslogikens doxa var således: förändra dis-
kursernas disposition med konjunkturen. Analysen har visat att aktö-
rer kunde använda doxan för att framstå som talanger. Det fenomenet 
benämns i analysen som positioneringsrepertoarer.

Analysen visar att såväl teori som praktik i talent management ten-
derade att vara till övervägande del maktblind, vilket medförde att ta-
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lent management inte fyllde sin avsedda funktion. Det kunde urholkas 
till att delvis bli en fasad snarare än det bidrag till verksamhetsresul-
tatet som den globala ledningen hade uttryckt som dess syfte. Med 
talent management som ”blint” för vissa typer av makt, skedde en 
förskjutning mot att talangkapitalet delvis avgjordes på en maktarena. 
Avsaknad av reflexivitet för att undersöka makt gjorde att bristen på 
jämställdhet inte blev synliggjord. Konsekvenserna blev att företagets 
nytta av talent management begränsades och att talangfulla kvinnor 
inte tillvaratogs i samma utsträckning som män. Den globala led-
ningen i företaget visade inte något intresse för den jämförelsevis väl 
utvecklade jämställdhet som finns i det svenska samhället, utan när 
de var närvarande lokalt så var det för att ”rensa ut och bygga nytt”. 
Däremot den lokala filialen anpassade sig till det ”globala”. Detta fe-
nomen resulterar i att globala chefer kan kategoriseras som en sorts 
överklass. Att benämna globala chefer som en överklass innebär inte 
att två nationer eller samhällen tillhörde olika klasser. I stället utgjorde 
globala chefer en global maktelit utan geografisk hemvist: globala chefer utö-
vade, för att använda Bourdieus uttryck, symboliskt våld över det lokala 
och dess tillgångar vad gällde exempelvis kunskap om jämställdhet.

Doxan döljer paradoxer, får konsekvenser
Maktstrukturer bidrog till framdrift, men också till störningar i talent 
management. Maktstrukturer delar in människor i olika grupper med 
olika förutsättningar och villkor. En elitistisk talangstrategi, såsom den i 
företaget, kännetecknas av att den är exkluderande för den stora mas-
san av medarbetare. Men analysen synliggör också en elitparadox som 
innebar att även talanger blev exkluderade – från att arbeta med ma-
nagementutmaningarna i krisen. Vidare har analysen visat på fler pa-
radoxer såsom HRM-paradoxen och nyckeltalsparadoxen. Paradoxer kun-
de döljas av doxan, se figur 7 på nästa sida.
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Doxan handlar om normalisering, och normalisering kan vara svår att 
få syn på och därför kunde paradoxer förbli oreflekterade; får man inte 
syn på doxan så kan man inte heller synliggöra vad den döljer. En kon-
sekvens av att företaget inte hade en praktik för att synliggöra och 
problematisera makt var att de inte kunde granska, utvärdera och ifrå-
gasätta paradoxerna. Detta betraktade jag som en förlorad möjlighet 
till lärande både för de individuella talangerna och för organisationen.

Tabell 3 visar management betraktad ur olika perspektiv: main- 
stream management och ett kritiskt maktperspektiv. Praktiken i före-
taget, och även den dominerande litteraturen på talent management, 
präglas av mainstream management. Läsaren får här en sammanfat-
tande bild vad ett kritiskt maktperspektiv kan addera ur olika aspekter.

Doxa
• Effektivitetsdiskurs
    (bärare i doxan)
• Frånvaro av reflektion
    om makt

YTA
DOLT

Fasad Kosmetisk
funktion

Oreflekterade
konsekvenser

Dolda
maktmekanismer

Verktygs-
lådan

Talang-
diskurs

Paradoxer Ojämställdhet

Figur 7: Företagets doxa
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TABELL 3. ATT TILLFÖRA ETT KRITISKT MANAGEMENTPERSPEKTIV

 Mainstream management Kritiskt maktperspektiv

Grundläggande 
princip för talent 
management

Talanger som individer, objekt. Talanger som agerande subjekt i ett 
relationellt spel om talang.

Vad är talang? Forskare inom området för talent 
management problematiserar 
svårigheten med att definiera talang 
(på individnivå) och vill förse praktiken 
med kunskap.

Företaget efterlyste inte kunskap om 
vad talang är, utan presenterade en 
talangdefinition som inte diskuterades 
eller reflekterades. Den bestod av en 
uppsättning personliga egenskaper 
samt en kombination av hög potential 
och hög prestation.

Relationell, ständigt pågående 
konstruktionsprocess baserad på 
maktspel med hjälp av positionerings-
repertoarer som tar avstamp i doxan.

Framställningssätt Rationell talangmeritokrati.

Framställdes som konstant och 
oföränderlig.

Konjunkturkänsligt och ständigt 
föränderligt, men doxan om affärslogik 
låg fast.

Talangidentifiering Utvärdering av talang med hjälp av 
instrument.

Talanger konkurrerade om att definiera 
talangkapitalet och att förvärva det.

Chefer i maktposition tilldelade legi-
timitet till talangkarriär för vissa andra.

Talangstrategi Elitistisk, det vill säga exkludering 
av den övervägande andelen av 
medarbetarna.

Elitparadox: synliggör att även talanger 
kan bli exkluderade p.g.a. makt.

Talangutveckling Talangprogram för att förvärva 
kompetenser och talangnätverk.

Förvärva socialt och kulturellt talang-
kapital.

Förnyelse av  
management- 
praktiker med 
talent management

Affärslogiken var konserverande 
och för givet tagen, en struktur som 
betraktades som närmast felfri och 
tillräcklig för att behandla frågor om 
talang.

Affärslogiken var en doxa, så normali-
serad att den var svår att få syn på. 
Den var normativt drivande och hade 
behövt utmanas genom reflektion så att 
de paradoxer som den orsakade kunde 
synliggöras.

Tabell 3 fortsätter på nästa sida
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 Mainstream management Kritiskt maktperspektiv

Språk och  
kommunikation

Oproblematisk relation till objekt och 
språk. Normaliserat managementspråk.

Motiverande termer användes, såsom 
potential och talang. Ett förgivet taget 
ensidigt fokus på monetärt resultat.

Avsaknad av uppmärksamhet på språket 
som indikation på doxan. Möjlighets-
orienterade ord och termer kunde bli 
oantastliga.

Normalisering av positionerings- 
repertoarer baserade på doxan.

Nytta för ledningen Talent management skulle ge 
verksamhetsresultat.

Undersökte inte talent management 
som en fasad.

Hur omvandlas 
individuell talang-
prestation till verk-
samhetsresultat

Framställdes som en linjär process. Synliggjorde att omvandlingen var 
abstrakt, ad hoc och slumpmässig.

”Talent attraction” 
och ”talent reten-
tion”

Arbetsgivarvarumärket stärktes av 
talent management och att ”hålla kvar” 
skedde underförstått på bolagsnivå, 
men internt var rörlighet, mobilitet, 
avgörande.

Talanger kunde hållas tillbaka av chefer 
på enhetsnivå.

Kultur Å ena sidan kan den standardiserade 
talangdefinitionen uppfattas som en 
indikation på att företaget betraktade 
talang som oberoende av kulturella 
variationer, å andra sidan efterfrågade 
 ledningen att talangers ”culture-fit” 
skulle säkerställas i rekryterings-
processen.

Habitus avgjorde. 

Talanger navigerade bland föränderliga 
dispositioner av diskurser som skapade 
möjligheter och begränsningar.

Vem är talang? En uppsättning individuella egenskaper. Politisk talang – eller social följsamhet.

Effektivitet För givet tagen effektivitetsdiskurs. Problematiserades inte.

Jämställdhet, 
jämlikhet

Nyckeltal men avsaknad av åtgärder. Inte synliggjort att det fordrar 
medvetenhet och kunskap om makt.

Genom att tillföra ett kritiskt managementperspektiv får man syn på 
andra fenomen än med enbart ett mainstreamperspektiv. I företaget, 
och även i teorin, framställdes talanger huvudsakligen som objekt, 
medan min analys har visat att de i högsta grad var agerande subjekt. 
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För att lyckas förvärva talangkapital på maktarenan var det avgörande 
att kunna läsa spelet, förstå och anlägga en verkningsfull strategi base-
rat på det. För ledartalanger som ville prestera och göra karriär gällde 
det att vara följsamma för fluktuationer i diskursernas dispositioner: vid 
uppgång i affärerna kunde en chefstalang med passande habitus för af-
färslogiken positionera sig ytterligare genom att tillföra en HRM-dis-
kurs, för att senare tona ned den igen när det blev ”sämre tider”. Detta 
är ett nyckelresultat som framåt bör få inverkan på såväl praktiken 
som den fortsatta forskningen på området.

Genom analysen har jag kunnat visa att konstruktionen av talang 
inte bara avgjordes inom ramen för talent management utan det fanns 
en förskjutning mot en mer övergripande maktarena där det ständigt 
pågick ett relationellt spel om talangkapitalet – aktörers habitus avgjor-
de vilka arenor de fick tillträde till. En värdefull tillgång för att ses 
som talang var att navigera smart och ha politisk talang, eller social 
följsamhet om man föredrar att uttrycka det så. 
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11. DISKUSSION

Här diskuteras resultatet av avhandlingen, om syftet är uppnått och 
forskningsfrågorna besvarade. Därefter diskuteras bidrag till teori 

och praktik, följt av en metoddiskussion och avslutningsvis ett framå-
triktat slutord ”Talangfullt management”.

Den här avhandlingen är en kritisk maktanalys av talent manage-
ment i vardagen i en organisation. Studien var empiridriven med ett 
intresse för sociala praktiker i management, managementpraktiken, 
och baserades på ett kritiskt etnografiskt arbete. För maktanalysen an-
vändes Bourdieus teoretiska ramverk. I Bourdieus ramverk ingår en 
rad begrepp som användes i den här analysen: fält, habitus, kapital, 
doxa och symboliskt våld.

Syftet med den här avhandlingen var att öka förståelsen för hur 
talent management praktiseras i organisationer och vilka konsekven-
ser det får för organisationerna och deras anställda. För att undersöka 
detta syfte formulerades tre forskningsfrågor, se figur 8 på nästa sida.

I analysen behandlades forskningsfrågorna integrerat, det vill säga 
inte var och en för sig. Managementpraktiken undersöktes i den för-
sta forskningsfrågan. I praktiker uppstår konstruktioner och makt re-
lationellt, vilket undersöktes i den andra forskningsfrågan. Makt får 
konsekvenser och ger upphov till utmaningar, vilket stod i centrum i 
den tredje forskningsfrågan.

Här följer en sammanfattning av avhandlingens resultat och slut-
satser för att möjliggöra granskning av om syftet har behandlats och 
forskningsfrågorna har besvarats. 
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Figur 8: Avhandlingens forskningsfrågor

Avhandlingens resultat baseras på en studie av ett multinationellt fö-
retag, marknadsledande i sin bransch, som hade infört ett praktikkon-
cept för talent management på ett enhetligt sätt i hela organisationen. 
Resultaten visar att företagets talent management kännetecknades av 
en elitistisk talangsyn och fokuserade på ledartalanger. Analysen har vi-
sat att det yttersta syftet med talent management var att försörja den 
globala chefsnivån med talanger. Resultaten visar också att designen av 
talent management i företaget kännetecknades av att använda verktyg 
av en normativ karaktär. Aktörerna som var involverade i talent mana-
gement hade tillgång till en verktygslåda med tillhörande talangmodell 
och bedömningsinstrument. Dessa skulle fungera som stöd i aktörernas 
praktik. Företagets verktygslåda för talent management var dokumente-
rad och omfattade en rad delpraktiker: talangdefinition, bedömningsin-
strument, talangprofiler och talangförteckning för att göra talangidenti-
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verksamhetsplan. Utformningen av företagets verktygslåda ligger i linje 
med de delpraktiker som framgår av litteraturen på talent management 
(sidan 83). Alla dessa delpraktiker levererades i form av en rapport till de 
årliga talanggenomgångarna. Antalet talanger som hade blivit befordra-
de lokalt följdes upp noggrant av den globala ledningen. Ett av nyckelta-
len för talent management handlade om fördelning av kvinnor och män 
i ledningsgrupper. Det nyckeltalet visade att talent management var 
mansdominerat. Arbetet med verktygslådan resulterade i en stor mängd 
data. Det fanns behov av ett it-system som kunde hantera dessa data och 
tillgängliggöra dem på ett användbart sätt. Bedömningsinstrumenten 
i verktygslådan tilldelades en central roll för att bedöma talanger. Det 
globala talangprogrammet riktade sig till en liten elit bland talangerna, 
topptalangerna. Urvalet till globala talangprogram skedde genom ett 
nomineringsförfarande följt av ett ledningsbeslut. 

Bourdieus begrepp kan användas för att analysera praktiken med 
de globala talangprogrammen. De syftade till att höja deltagarnas kul-
turella och sociala kapital. Investeringen i de globala talangprogrammen 
innebar att företaget ville omvandla monetärt kapital till talangkapital 
(kulturellt och socialt) med förväntan om högt symbolkapital för de 
globala talangprogrammen som resultat. 

Aktörskartläggningen visade att det var den globala ledningen 
som hade utformat och infört verktygslådan. Kartläggningen visade 
också att det var HR-funktionen och linjecheferna som arbetade med 
den. Designen av verktygslådan hade skett med stöd av ett globalt 
HRM-konsultbolag. Även en advokatbyrå, olika rekryteringsfirmor, 
facket och studenter var aktörer som blev involverade i talent mana-
gement. Vid ett fåtal tillfällen gick kommunikation ut till hela organi-
sationen om förekomsten av talent management. Syftet var att moti-
vera personalen. Det resulterade i att några första linjens chefer, som 
inte var identifierade som talanger, anmälde sitt intresse för att delta i 
talangprogram. Det normala förfarandet enligt verktygslådan var att 
högsta ledningen nominerade topptalanger till programmen. Nomi-
neringsförfarandet framställdes som naturligt och självklart, men bör 
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ses ur ett maktperspektiv. Personer med mycket makt, högt symbol-
kapital, gav legitimitet till att vissa talanger skulle ha en chefskarriär.

Värdet av internationell mobilitet, intern talangrörlighet mellan 
länder, blev uppmärksammat genom att det var inbyggt i verktygen för 
identifieringen av talanger. För att stödja mobiliteten utvecklades dels 
en digital ”marknadsplats”, dels ett rollramverk för att ensa befattnings-
beskrivningar i hela organisationen. Dessa insatser syftade till att un-
derlätta matchning av talanger och roller som skulle internrekryteras.

Analysen av den globala ledningens skriftliga argumentation för 
talent management visar att ledningen betonade i sina texter att talent 
management var avgörande för att förändra verksamheten i syfte att 
säkerställa fortsatt goda affärsresultat. Det fanns alltså höga förvänt-
ningar på vad talent management skulle resultera i. En annan del av 
analysen fokuserade på hur planerade aktiviteter i verksamhetsplanen 
för talent management genomfördes. Det visade sig att utfallet var 
begränsat. De administrativa delarna i verktygslådan genomfördes till 
fullo, men ett planerat lokalt talangprogram blev inte av trots att det 
tilldelats hög prioritet av filialens ledning. Det blev aldrig något beslut 
taget om att starta programmet. Ett bolag inom filialen vägrade att 
anmäla sina talanger till programmet med argumentet att talangerna 
utvecklades bäst inom det egna bolaget. Ett annat bolag inom filia-
len ville å ena sidan ha med sina talanger i det lokala talangprogram-
met, men å andra sidan såg de det som problematiskt, att det kunde 
få negativa konsekvenser för ekonomin att talangerna inte skulle ägna 
tiden åt att sälja och leverera affärer när programmet genomfördes. 
Av motsvarande skäl ”slapp” ett tredje bolag i filialen att nominera 
talanger till de prestigefulla globala talangprogrammen.

Som en kompensation för att det lokala talangprogrammet inte 
blev av genomfördes andra småskaliga aktiviteter. Det handlade om 
individuell strukturerad feedback, karriärcoachning och lunchträffar 
mellan chefer i ledningen och talanger. Detta stärkte deras relationer. 
Talangerna hade konstruktiva synpunkter inom en rad områden inom 
filialen. Syftet med dessa småskaliga aktiviteter var att visa på aktivi-
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tet, i syfte att hålla kvar talangerna. Det fungerade delvis, men flera 
talanger avslutade sin anställning och gick till konkurrenter. De angav 
som skäl att de inte kände tilltro till organisationens framtid.

Makt tog sig uttryck på diverse sätt i praktiken. Den globala led-
ningen visade makt i form av inflytande genom att introducera verk-
tygslådan. Verktygslådans design matchade också hierarkin i organisa-
tionen, vilket befäste den officiella makten. Makt tog sig också uttryck 
genom den aggressiva retorik som förstärktes när det blev kris i filia-
len i det multinationella företaget. Det var krisen som var orsaken till 
”vd-karusellen”, att flera vd:ar byttes ut. De nytillträdda vd:arna om-
formade sina ledningsgrupper och vissa chefer i ledningsgruppen som 
var identifierade som talanger blev kvar, medan andra blev utflyttade 
ur ledningsgruppen.

Den andra forskningsfrågan handlar om hur konstruktionen av 
talent management kunde synliggöras utifrån ett maktperspektiv på 
organisationen. Forskningsfrågan besvaras genom slutsatser av makt- 
analysen. Maktanalysen medförde en uppmärksamhet på språket, 
viket synliggjorde att talang konstruerades inte bara genom talang-
modellen i verktygslådan utan också genom ledningens retorik, hur 
den globala ledningen i sin text i samband med införandet hade argu-
menterat för talent management. Retoriken utgjorde således en delvis 
parallell talangmodell med ideal om effektivitet och hjältar som skulle 
förverkliga företagets framgång. 

Analysens kritiska managementperspektiv synliggör att företaget 
hade valt att utforma och framställa talent management som något 
linjärt, vilket visar på en instrumentell syn, med individfokus. Det-
ta är en indikation på att talent management i företaget präglades av  
mainstream management, inte av att problematisera relationen mellan 
språk och objekt. Man såg talangerna som objekt som skulle bidra i en 
effektivitetsdiskurs och en HRM-diskurs. I tabell 3 (sidan 169) visar den 
vänstra kolumnen olika aspekter av hur talent management bedrevs i 
praktiken. Den präglades av mainstream management. Den högra ko-
lumnen i tabellen belyser vad ett kritiskt maktperspektiv kan synliggöra 
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i talent management. I filialen föreföll talangdefinitionen i verktygslå-
dan uppfattas som oproblematisk och det förekom inte någon debatt 
om den. Den hade konstruerats av den globala ledningen i företaget och 
går att likna vid en talangmeritokrati. Maktanalysen visade dock att det 
i praktiken skedde en förskjutning från meritokratin och verktygslådan 
mot att talang i stället konstruerades relationellt på arenor där talent 
management inte hanterades explicit. Ett tydligt exempel på denna för-
skjutning var ”vd-cirkusen”. Vd-rollen var en av de viktigaste chefsroller-
na i karriärvägen mot den globala chefsnivån, men bytena av vd:ar han-
terades på andra arenor än den för talent management. Med Bourdieus 
begrepp: det uppstod maktarenor som ett resultat av managementprak-
tikerna i företaget. Det var på dessa arenor som talangkapitalet värdera-
des och anskaffades. Talangpositionering och talangidentifiering skedde 
kontinuerligt i det relationella maktspelet om talangkapital snarare än 
enligt den fixerade talangmeritokratin. Talang konstruerades på andra 
arenor och talangmeritokratin fick en mer underordnad roll när talang-
kapitalet i stället kunde komma att avgöras på maktarenorna. 

Managementpraktiken med talent management innebar alltså att 
företaget å ena sidan införde en talangmeritokrati, å andra sidan kon-
struerade talang genom ett relationellt maktspel. Analysen visar att i 
arbetet med talent management hade makt betydelse, men att konse-
kvenser av makt synliggjordes inte i företaget. Det innebär att organi-
sationen kan betraktas som ”maktblind”. En förklaring till det fenome-
net kan vara att det inte fanns tillräckligt utrymme för reflektion. En 
annan förklaring kan vara att man var nöjd med hur det var, att det fyll-
de någon form av funktion. En konsekvens av att företaget inte hade 
en praktik för att synliggöra och problematisera makt var att de inte 
kunde granska, utvärdera och ifrågasätta paradoxerna. Detta betraktar 
jag som en förlorad möjlighet till lärande både för de individuella ta-
langerna och för organisationen. Dessa fenomen bidrar till att besvara 
den andra forskningsfrågan genom att synliggöra att det ständigt på-
gick konstruktionsprocesser av talang, det vill säga en maktkamp eller 
relationellt spel om talangkapitalet, se figur 9.



178 talent management i organisationer

Figur 9: Olika förhållningssätt till begreppet talang inom olika domäner

Ett viktigt resultat som besvarar den andra forskningsfrågan är att visa 
på ständigt pågående konstruktionsprocesser av talang: en maktkamp 
eller relationellt spel om talangkapitalet. Det är ett bidrag till, eller 
snarare motrörelse mot, den dominerande kritiken inom fältet för ta-
lent management, att det är ett problem att talent management saknar 
en enhetlig definition. Avhandlingens motrörelse är att tillföra en syn 
att talang formas genom ständigt pågående konstruktionsprocesser. 
Det kan betraktas som en sorts emancipation för talent management 
att inte vara fixerad vid att söka efter en enhetlig definition, utan i 
stället sträva efter att undersöka konstruktionsprocesser, det vill säga 
hur vi skapar och ”gör” talent management. Ett maktperspektiv och 
begreppet talangkapital kan vara hjälpsamma verktyg för att undersö-
ka hur ”talang” konstrueras.

I företaget hanterade talent management endast den uppenbara 
makten, såsom den globala ledningens starka inflytande och deras 
stundtals aggressiva ton. Bourdieus syn är att sådana exempel utgör 
endast själva ytan av makt. Maktens yta är uppenbar. Den kan alla se. 
Genom att i stället rikta uppmärksamheten mot mer subtila makt- 
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aspekter som inte var lika uppenbara visar analysen att de spelade en 
avgörande roll i vardagens talangarbete och att de ändå bortsågs ifrån 
i framställningen av talent management. Vidare visar analysen att 
dessa subtila makttryck var konsekvenser av normaliseringsprocesser, 
av doxan, se figur 10. 

Figur 10: Företagets doxa, maktens yta

Maktanalysen visar också hur habitus inverkade på processer när ta-
langer skulle bedömas ha ”culture-fit”, det vill säga att de ”kunde” 
doxan. Analys med uppmärksamhet på språket resulterade i att doxan 
innehöll en effektivitetsdiskurs och en HRM-diskurs. Diskursernas 
disposition förändrades beroende på om det var goda eller dåliga ti-
der ekonomiskt. Fenomenet synliggjordes inte på grund av frånvaro 
av reflexivitet i såväl praktik som mainstreamteori. Ett resultat är att 
mainstream management oreflekterat är den teoretiska utgångspunk-
ten för talent management.
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Genom att i analysen ha uppmärksammat språkets makt har po-
sitioneringsrepertoarer identifierats. Dessa tar avstamp i doxan. Ett 
exempel är hur HR höjde sitt symbolkapital genom en positionerings-
repertoar med ”hänvisning till vikten av stakeholder management” 
eller ”hänvisning till vikten av return on investment”. Analysen visar 
på vikten av att vara uppmärksam på språkets betydelse för makt och i 
synnerhet oantastliga begrepp, möjlighetsorienterade såsom ”talang” 
och ”potential”, eller termer som var tätt förknippande med affärslo-
giken som doxa. 

Maktperspektivet kan även öka uppmärksamheten på hur kön-
skapital värderas som ”valutor” i talangkapitalet. I analysen proble-
matiserades jämställdhet, dels ur perspektivet att ta tillvara kvinnors 
talang i en mansdominerad organisation, dels hur kunskap om jäm-
ställdhet kunde överföras mellan det lokala samhället, i det här fallet 
Sverige, och den globala chefsnivån. En slutsats är att habitus hade 
kunnat spela en avgörande roll för arbete med jämställdhet och ge-
nus i företaget. När lokala talanger hade rekryterats in i filialen och 
vidare i talangförsörjningen till den globala chefseliten hade de, som 
habitus, kunnat bära med sig erfarenheter från vårt samhälle med en 
långt utvecklad jämställdhet. Analysen visar dock att den lokalt ut-
vecklade jämställdheten urholkades i talangförsörjningen till den glo-
bala maktsfären. Såväl medvetenheten om jämställdhetsfrågor som 
representationen mätt i andel personer av respektive kön försämra-
des. När den globala ledningen informerade om förändringar i högsta 
ledningen fanns där bara män och det fanns inte någon indikation 
på medvetenhet om jämställdhet. En konsekvens av detta var att ta-
langkapitalet urholkades. Den här maktanalysen, som genomfördes 
med hjälp av Bourdieus begrepp, visar alltså att en global chefselit, en 
maktsfär utan geografisk hemvist, kunde utöva symboliskt våld över 
företagets lokala verksamhet. 

Sammanfattningsvis belyser resultatet att avsaknad av reflexivitet 
om doxan kan ha varit en anledning till att paradoxer uppstod och 
bestod, vilket kunde skapa utmaningar för att genomföra syftet med 
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talent management och att talangkapitalet värderades och förvärvades 
i ett relationellt maktspel, vilket leder till den tredje forskningsfrågan.

Den tredje forskningsfrågan undersöker på vilket sätt utmaningar 
kan uppstå i managementpraktiken med att genomföra talent mana-
gement i en organisation. Forskningsfrågan besvaras ur två synvink-
lar, att utmaningar kunde uppstå dels ur höga ambitioner, dels ur kon-
sekvenser av maktspel. Företaget hade höga ambitioner med talent 
management – individer skulle skapa affärsresultat – men de infriades 
inte till fullo. Att inte uppnå mål resulterade i utmaningar i praktiken. 
Översättningen från individuella prestationer till verksamhetsresultat 
var abstrakt, och hade en avsaknad av reflektion. Då kunde det medfö-
ra utmaningar för organisationen och dess medarbetare att åstadkom-
ma resultat. Ur ett maktperspektiv kunde utmaningar uppstå med 
anledning av paradoxer. Dessa kunde få konsekvenser för såväl orga-
nisation som individ. Exempelvis kunde det dubbla budskapet om att 
å enda sidan var talangprogram viktiga, å andra sidan medförde det 
ett produktionsbortfall skapa ett dilemma för chefer i organisationen 
och oklarheter för talangerna. Konsekvenser av makt kunde bli att or-
ganisationers nytta av talent management begränsades, att talangfulla 
kvinnor inte tillvaratogs i samma utsträckning som män. Det kunde 
också vara en utmaning för medarbetare att få tillgång till ledning-
en när den uppslukades av maktkamper och till HR-funktionen som 
var upptagen av att hantera att den kom i kläm. Fler utmaningar av 
olika slag uppstod i managementpraktiken, exempelvis att hantera de 
förändrade villkor som uppstod i samband med krisen och hur man 
skulle kommunicera om förekomsten av talent management när den 
stora massan av medarbetare inte var identifierade som talanger. Det 
är många som står utanför och då kan det bli känsligt för alla att peka 
ut talangerna. Vissa är inkluderade och andra är exkluderade.
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11.1 Bidrag till teori och praktik

Ett teoretiskt bidrag från avhandlingen kan vara en teoretisk utgångs-
punkt eller inspiration för kommande kritiska managementstudier av 
talent management. I avhandlingen har begrepp från olika teoretiska 
ramverk förts samman i flera led. Begrepp och termer inom talent ma-
nagement har sammanförts med flera begrepp i Bourdieus teoretiska 
ramverk. Figur 7 illustrerar doxans makt och konsekvenser och övriga 
begrepp är sammanförda i texten i analysens sista kapitel 10.4 ”Ta-
lent management med Bourdieus begrepp”. Bourdieus begrepp har i 
nästa led förts samman med kritisk managementteori representerad 
av Fournier och Greys (2000) begrepp som är kännetecken på main-
stream management. Detta kan också belysa relationen i Fournier och 
Greys begrepp. Se figur 11 ”Skiljelinje mellan mainstream och kritisk 
managementteori”. Det resulterar i att prestationsfokus upprätthölls 
genom normaliseringsprocesser i doxan, vilket dolde en problematik: 
att paradoxer förblev osynliggjorda på grund av frånvaro av reflexi-
vitet. För att sluta cirkeln har i tabell 3 begrepp och fenomen inom 
talent management belysts ur ett kritiskt managementperspektiv.

Att tillföra talent management ett kritiskt managementperspektiv 
skulle kunna stödja och inspirera till att jämställdhet behandlas i hö-
gre grad i kommande studier av talent management, i synnerhet inom 
global talent management (GTM). Det teoretiska bidraget skulle i 
förlängningen kunna bidra till studier av andra praktikkoncept inom 
HRM. Avhandlingen tillför ett empiriskt förankrat resultat inom det 
starkast ökande området för studier av management: talent manage-
ment. Avhandlingen kan på motsvarande sätt bidra till fältet för kri-
tiska managementstudier och till utbudet av Bourdieuanalyser inom 
organisation och management. Thunnissen och Gallardo-Gallardo 
(2017) efterlyser empiriska studier som kommer djupare i det vardag-
liga arbetet med talent management och som belyser den komplexitet 
som är inneboende i organisationer. 
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Figur 11: Skiljelinje mellan mainstream och kritisk managementteori

Avhandlingen kan också lämna ett metodmässigt bidrag, dels om 
hur en kritisk etnografisk studie kan genomföras för att undersöka en 
maktsfär inom management, dels hur en ursprungligen klassisk etno-
grafisk studie kan omformas till att bli kritisk.

Valet att använda flera av Bourdieus begrepp, inte endast ett be-
grepp, har ökat komplexiteten i avhandlingen. Att i stället använda ett 
färre antal begrepp hade möjligtvis gett utrymme för en större fokus 
på vissa fenomen, men att använda flera av Bourdieus begrepp gav 
också möjlighet att undersöka dem i samspel med varandra, vilket jag 
menar har berikat resultatet.

Avhandlingen kan bidra till praktiken. Resultatet medvetandegör 
betydelsen av makt i talent management. Eftersom avhandlingens 
metod baseras på ”forskning på egen praktik” skulle den i förläng-
ningen kunna inspirera till att utforma en motsvarande praktik där 

Prestationsfokus

Normalisering
(doxa)

Reflexivitet
(avsaknad av)
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ledningen i en organisation, i samverkan med forskare, skulle kunna 
undersöka maktaspekter av talent management och dess konsekvenser 
för organisationen och medarbetarna. Tabell 3 skulle i förlängningen 
kunna utvecklas till att fungera som vägledning för ledningar som vill 
reflektera över vad ett kritiskt managementperspektiv skulle kunna 
tillföra organisationens managementpraktik med talent management. 
Det skulle kunna ge möjlighet till reflektion om olika typer av makt 
och dess konsekvenser. Centralt i mina resonemang är att aktörer i 
maktposition behöver ta initiativ till att synliggöra makt, det vill säga 
att om den ska införas så gäller det att säkerställa att den reflekterande 
praktikens symbolkapital är högt.

En begränsning beträffande studiens överförbarhet är att empirin 
är hämtad i en organisation som har talent management av elitistisk 
typ, med fokus på chefer. Läsaren uppmuntras att reflektera över över-
förbarhet till organisationer som präglas av andra kännetecken än det 
studerade företaget, exempelvis om det finns en inkluderande talang-
strategi (inte elitistisk som i företaget) som omfattar olika yrken (inte 
bara chefer) i sitt arbete med talent management, en HR-funktion i 
maktposition, ett mer utvecklat jämställdhetsarbete eller om det är en 
kvinnodominerad organisation.

11.2 Diskussion om metod

Valet av kritisk etnografisk metod har fungerat ändamålsenligt för att
undersöka praktiken med talent management och dess kontext ur ett
maktperspektiv eftersom metoden möjliggjorde en studie från insidan 
av en ledningsfunktion och gjorde det möjligt att vara uppmärksam på 
språk och handling i vardagen och den naturliga miljön. Att studien 
fick en ”kritisk vändning” under den pågående forskningsprocessen 
ser jag som avgörande för resultatet, det gav energi och riktning. Jag 
upplevde den kritiska vändningen också som en aning bekymrande 
såtillvida att data som jag under fältarbetet kategoriserat som perifera, 
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till exempel småprat som bara var småprat när det pågick, blev intres-
santa, i vissa fall centrala för det kritiska perspektivet. Anledningen 
till att det bekymrade mig var att alla respondenter inte fick möjlighet 
att ge sitt individuella samtyckte eftersom det är nästintill omöjligt att 
åstadkomma i en etnografisk studie som denna. Med den här erfaren-
heten skulle jag med fördel applicera kritisk etnografisk studie igen 
och då redan från början besluta och kommunicera att den ska vara av 
uttalat kritisk karaktär. 

Att forska på egen praktik medförde att jag hade en roll som delta-
gande observatör (och aktör). Det är lämpligt att diskutera hur dessa 
båda roller, forskare och praktiker i organisationen, påverkade varan-
dra. Jag var en del av en social maktarena som hade sitt epicentrum 
i den ledningsgrupp som jag inte ingick i. Kanske hade jag kunnat 
”investera” mer i denna maktkamp genom att ge mig in i den. Men 
det hade också varit riskabelt; jag var rädd om den här studien. Men 
att inte ge sig in i en kamp är å andra sidan också att förhålla sig till 
makt, att vara uppmärksam på den. Man kan också säga att jag i stäl-
let för att gå in i kamper experimenterade med makt såtillvida att jag 
tog initiativ till små, oansenliga insatser som ändå resulterade i att jag 
lyckades bryta mönster i filialen, exempelvis genom att få igenom ses-
sionerna med strukturerad feedback och karriärcoachning, luncherna 
mellan ledningsgruppsmedlemmar och talanger, arrangera vd-luncher 
för talangerna och lyssna till de chefer som nominerade sig själva som 
talanger. Att vara forskare och samtidigt arbeta med praktiken gav en 
trygghet i att vara uppdaterad på vilka frågor som praktiken har och 
därmed en tillit till att resultatet skulle kunna vara ett bidrag inte bara 
teoretiskt utan även praktiskt. Att ha arbetat i miljöer som känneteck-
nas av mainstream management, som var fallet med uppdraget i före-
taget, och likaså sedan många år tidigare i diverse andra ledningsfunk-
tioner fordrade ett perspektivbyte hos mig som forskare: att i stället 
applicera ett kritiskt managementperspektiv.
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11.3 Talangfullt management

Talangfrågan handlar ytterst om människor, både de som blir ut-
nämnda till talanger och de som inte blir det. Människor utgör orga-
nisationer, organisationer är viktiga samhällsaktörer. Watson (2009) 
beskriver att organisationers medlemmar navigerar bland ett brett 
utbud av varierande diskurser, vilka kan vara endast delvis samman-
fogade och samtidigt motstridiga och osäkra, samt att det relationella 
samspelet blir laddat när makt utgör ett inslag i relationen. Genom att 
ha koncentrerat uppmärksamheten på det relationella i talangarbetet 
i företaget och fört in ett maktperspektiv på talent management är 
det betydelsefullt att mer i detalj belysa hur makt i form av organisa-
tionspolitik tar sig uttryck i relationer mellan aktörer och därigenom 
berika kunskapen om hur talang konstrueras. Det handlade följaktli-
gen om medarbetares och chefers olika habitus, som i grunden tog sig 
uttryck på en rad sätt, varav jag nu ska fokusera på just den organisa-
tionspolitiska maktutövningen.

Dries, Vantilborgh och Pepermans (2012) identifierade att en indi-
kator på talang är ”learning agility”. Jag menar att begreppet learning 
agility kan associeras med vetgirighet, men en annan innebörd skulle 
kunna vara att uppmärksamma och följa politiska svängningar. ”Poli-
tik syftar på dominansen för vissa värderingar och intressen oberoende 
av huruvida de åtföljs av samförstånd eller konflikt” (Alvesson & De-
etz, 2000). Förmågan att avläsa och hantera politiska utspel och upp-
visa ett agerande som passar in i det som ses som normalt kunde vara 
en effektfull statusmarkör i företaget, habitus. Även Thunnissen och 
Gallardo-Gallardo (2017) har funnit att praktiken för talent manage-
ment har starka inslag av politik. Att med hjälp av språket positionera 
sig som politiskt skicklig, exempelvis genom att använda positione-
ringsrepertoarer, det stärkte aktörers talangkapital. Ett sätt att i prak-
tiken ombesörja att verktygslådan för talent management blir mindre 
”maktblind” kan vara att reflektera över innebörden av politisk talang, 
och reflektera över den, som ett komplement till den talangmodell 
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som inte hade med politisk talang som en eftersträvansvärd egenskap.
Avhandlingen belyser hur inflytande och status inverkade på re-

lationerna mellan aktörerna i managementpraktiken och vilka dis-
kurser som stod till buds för organisationsmedlemmar att, medvetet 
eller omedvetet, förvärva ett högt värderat symboliskt talangkapital. 
Exempelvis fick den i tiden utdragna maktkampen i filialens ledning 
konsekvenser för talent management när den upptrappade aggressiva 
tonen i ledningens retorik tog avstamp i effektivitetsdiskursen och ak-
törer tvingades navigera bland paradoxer och hantera dessa. De var ett 
resultat av makt. När aktörer kämpade om att värdera och anskaffa ta-
langkapital var vardagen inte så linjär som det framställdes. Det bely-
ser utmaningen med att i praktiken reflektera över exempelvis politisk 
talang, eftersom reflektion inte låg i linje med den eftersträvade effek-
tiviten. Men förhållningssättet i empirin att ”Kompetensutveckling 
behöver inte kosta en förmögenhet” (sidan 94) kan appliceras här: 
reflektion är inte så tidkrävande som det kan ge sken av.

Det är min förhoppning att avhandlingen ska inspirera till fortsatt 
forskning inom talent management och HRM. Sådan forskning kunde 
ytterligare undersöka vilka randvillkor som finns på arbetsplatser och 
reflektera över om de frigör talang och skapar trygghet och tillit. Vidare 
kunde forskare kritiskt granska hur vi gör varandra talangfulla när led-
ningsgrupper blir uppslukade av strider och HR-funktioner blir tvung-
en att ägna uppmärksamhet åt att anskaffa symbolkapital på bekostnad 
av andra värdeskapande aktiviteter för medarbetare och organisation.

Jag vill här i diskussionens slutreflektion också behandla kunskap, 
trots att det är ett stort vetenskapligt område i sig, och diskutera hur en 
global chefselit kan präglas av social hållbarhet. World Commission on 
Environment and Development (WCED) definierar hållbar utveckling 
som ”[…] development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” 
(WCED, 1987). Även jämställdhet relaterar jag till social hållbarhet. 
Att anlägga ett kritiskt perspektiv på mainstream management är en 
fråga om chefers medvetenhet och vetgirighet om management för 
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socialt hållbar talangförsörjning: en managementpraktik som fordrar 
bildning, bildning inom management. Boudreau och Ramstad (2005) 
beskriver två vad de benämner paradigmskiften inom talent manage-
ment: talangfullhet respektive hållbarhet. De beskriver ett traditio-
nellt affärsparadigm som ensidigt fokuserar på att, genom konkurrens, 
maximera ägarvärdet och som lett till att HR responderar med samma 
logik. De menar att kritiska frågor behöver föras in för att införliva 
hållbarhet i talent management. Det medför att ett kritiskt manage-
mentperspektiv skulle vara hjälpsamt i det syftet.

Analysen har på flera ställen resulterat i en reflektion över kon-
sekvensen av att vissa typer av makt kunde utgöra en utmaning för 
lärandet för såväl organisationer som talanger. Det blev också tydligt 
att konsultbranschen hade blivit anlitad när talent management skulle 
utformas, vilket jag betraktar som en ambition att vilja inhämta kun-
skap. Men forskningen hade inte varit en inkluderad aktör. En tolk-
ning kan vara att forskningsaktiviteter inte passar in i doxan om af-
färslogik, forskningen framstår kanske inte som effektiv. Men å andra 
sidan var företaget omedelbart positiva när de fick ett erbjudande om 
den här studien. Forskning kan generellt bidra till managementprakti-
ken genom att producera ny kunskap samt utveckla den kunskap som 
finns, genom att lägga till fler perspektiv, fler exempel, och nyansera 
den kunskap som finns. Kunskap kan utvecklas i samverkan mellan 
praktik och forskare. Forskare på talent management har i vetenskap-
liga arbeten intresserat sig för de olika delpraktikerna i talent mana-
gement och har efterfrågat fler empiriska studier. Det skulle kunna 
vara intressant och relevant att, på liknande sätt som den här studiens 
metod, driva reflekterande praktiker i organisationer där såväl HR, 
chefer, konsultbolag och forskare inom olika områden, med sina res-
pektive perspektiv, erfarenhet och kunskaper utforskar talangfrågan i 
samverkan: talangfullt management.
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