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Talangledning är ett forskningsområde som har fått mycket uppmärksamhet sedan 

myntandet av begreppet i slutet på 1990-talet. Den forskning som bedrivits har oftast 

belyst företagets synvinkel och därför har litteraturen ansetts vara managerialistisk. I 

och med att forskningen fäste uppmärksamhet vid de demografiska förändringar som 

skedde i samhället, uppmärksammades företag på ett växande behov av att både 

rekrytera och behålla talangfull arbetskraft. Undersökningar visar att talanger kan 

utgöra en konkurrensfördel och att det är viktigt för företag att främja deras 

utveckling. 

Denna avhandling behandlar talangens upplevelser av talangledningen och hur de 

skulle vilja bli ledda. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur talanger upplever 

sin situation i ett företag där ett klart talangprogram inte existerar och vilka faktorer 

som påverkar dessa upplevelser. Dessutom klargör jag hur talangerna vill bli ledda. 

Med avhandlingen ämnar jag utveckla forskningen inom området och bidra med ny 

kunskap. 

I avhandlingen presenterar jag hur talangledningen placerar sig i den 

personaladministrativa kontexten. Dessutom klargör jag för relevanta begrepp samt 

tidigare forskning gällande talangledning. Vidare diskuterar jag begreppet talang samt 

hur definitionen påverkar struktureringen av själva talangledningen. 

Den empiriska undersökningen utfördes vid Oy KWH Mirka Ab i Finland. Företaget 

ägnar sig åt talangledning, men har inget tydligt talangprogram. Undersökningen 

genomfördes som en kvalitativ undersökning där åtta talanger, utvalda efter specifika 

kriterier, intervjuades personligen. Dessa talanger anses vara viktiga för framtiden. 

Undersökningen indikerar att en otydlig talangledning gör att talangerna upplever sig 

ineffektiva, osäkra på sin status inom företaget samt saknar respons och erkännande. 

Genom tydliga och klara krav kan talangen engagera sig mer och både höja sin 

prestation och motivation. Undersökningen visar också att talanger efterfrågar mer 

respons och erkännande från företaget. Upplevelserna är dessutom individuella, vilket 

förespråkar en mer individanpassad talangledning som mest effektiv. 

Nyckelord: Talang, talangledning, personalutveckling, hög potential, hög 

prestation, fenomenologi, fallstudie 
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1 INLEDNING 

Företag i den globala ekonomin är tvungna att se över sin personal, eftersom en stor del 

av arbetstagarna börjar närma sig pensionsåldern. Att rekrytera, motivera, identifiera 

och behålla talangfulla individer som ska ta över framtida lediga positioner, är något 

som har växt till en central fråga. Många företag har misslyckats i att skapa ett effektivt 

och långsiktigt program, där talangerna tas om hand och är heller inte villiga att offra 

de resurser som krävs för ett fungerande system. (Guthridge, Komm & Lawson 

2008:51, 58–59.) Cappelli (2008:74) konstaterar, att det egentligen handlar om att 

företagen ska kunna identifiera ett behov av arbetskraft och sedan tillgodose behovet. 

Detta har dock misslyckats, eftersom företag antingen inte förstår hur de ska ta hand 

om talanger och förlitar sig på att rekrytera externt eller implementerar gamla och 

inexakta system. 

Det växande behovet av talangfull arbetskraft för att skapa en konkurrenskraftig 

organisation, lyftes fram på allvar i slutet av 1990-talet av McKinsey & Company i deras 

rapport ”War for talent”. I och med skiftet från den industriella eran till 

informationseran, förflyttades en del av makten från företagen till den individuella 

talangen. Det innebär en fördel i förhandlingen för individen för hur karriären ska 

utvecklas och vilka förväntningar som finns på utvecklingen.  I samband med 

rapporten myntades uttrycket talangledning (eng. Talent Management). (Michaels, 

Handfield-Jones & Axelrod 2001.)  

Talangledning anses enligt Lewis och Heckman (2006:139–141) vara ett diffust 

begrepp.  Genom att gå igenom existerande litteratur inom området kom de fram till att 

talangledningen berör tre områden. Det första tangerar personaladministrativa 

funktioner och aktiviteter, medan det andra skapandet av en talangkrets (eng. Talent 

Pool) inom företaget för att planera och tillgodose behovet av rätt sorts arbetskraft. Det 

tredje området ser allmänt på talanger utan att begränsas till den interna kretsen inom 

företaget och handlar om hur företaget ska locka till sig och utveckla talangen för att 

möta varierande behov. I denna avhandling kommer jag att följa Ashton och Mortons 

(2005:29) definition där de beskriver talangledning som ett strategiskt och holistiskt 

förhållningssätt till personaladministration och affärsplanering samt som en ny väg till 

en effektivare organisation, samtidigt som hela personalens möjligheter till att prestera 

och uppnå sin potential förbättras. Blass (2009:2) poängterar dock att talangledningen 

är till för de anställda som uppfattas som talanger enligt företaget. Talangledningens 
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syfte är att identifiera och behålla de mest värdefulla anställda inom organisationen 

(Lewis & Heckman 2006). 

Evans, Pucik och Björkman (2011:260–261) lyfter fram situationen i de utvecklade 

länderna där en demografisk förändring håller på att ske. Kampen om arbetskraft har 

blivit hårdare och det har blivit viktigt för företag att hålla personalomsättningen låg 

och behålla sina talanger. Collings och Mellahi (2009:309–311) anser att företag ska 

satsa på att utveckla de områden som stöder utvecklingen av talanger, eftersom detta 

ökar talangernas arbetsmotivation och engagemang gentemot arbetsgivaren. När 

talanger ges en möjlighet att uppnå sin fulla potential förbättras både engagemanget 

och den individuella prestationen. Talangledning har således blivit viktigt inom HR 

(Gelens, Dries, Hofmans & Pepermans 2013).  

En rapport som nyligen publicerats av LinkedIn stärker ytterligare argumenten för den 

viktiga roll talangledningen kan utgöra i företag. Rapporten publicerades i mars 2014 

och visade att 85 % av arbetskraften är intresserad av att diskutera sin situation med 

externa rekryterare. Rapporten omfattar 18 000 heltidsanställda i 26 länder. 

Informanterna delades upp i antingen aktiva eller passiva kandidater där de aktiva 

kontinuerligt sökte efter nya arbetsmöjligheter. Resultaten från Finland tyder på att de 

finska arbetstagarna överlag är nöjda med sina jobb, men att de kunde tänka sig byta 

arbetsplats ifall vissa förutsättningar uppfylls. Det som informanterna uppskattade 

mest var bättre möjlighet till kompetensutveckling, bättre fördelar och kompensation, 

möjlighet till avancemang och en roll som motsvarade kompetensen. Dessutom kunde 

det urskiljas att aktiva arbetssökande värderade en utmanande position högt medan 

passiva arbetssökande ansåg att en bättre balans mellan arbets- och privatlivet var 

viktigt. (Srinivasan, Gager & Ignatova 2014.) 

1.1 Problemområde 

Forskningen inom talangledning tyder på ett ökande intresse inom området. Ett stort 

antal böcker har publicerats och desto fler artiklar (Lewis & Heckman 2006:139–140). 

Collings och Mellahi (2009:304) lyfter fram att trots detta stora intresse saknas en 

egentlig definition för vad talangledning egentligen är.  Iles, Chuai och Preece 

(2010:179) och Dries (2013:273) kommenterar den existerande litteraturen genom att 

påpeka att en stor del är skriven av konsulter i stället för av akademiker och att det 

existerar fler luckor i forskningen. 
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Gelens et al. (2013:342) anser att talangledning kan ses som både ett sätt att integrera 

personalen och ett sätt att lyfta fram högt presterande förmågor. På samma sätt kan 

talangledningen uppfattas som exkluderande där de som inte känner sig som en del av 

talangkretsen upplever talangledning som orättvist. Detta är något som också 

Björkman, Ehrnrooth, Mäkelä, Smale och Sumelius (2013:196) lyfter fram. De betonar 

att företag bör fundera över fördelarna och nackdelarna av att informera talangfulla 

anställda. De som inte är en del av talangkretsen kan bli omotiverade medan de som är 

talangfulla kan lida av att inte få det erkännande de förtjänar genom att företag inte 

implementerar talangledning. McDonnell (2011:172) påpekar att talangerna kan 

påverkas positivt av sin status och således motivera andra och minska på 

personalomsättningen. Vidare anser Björkman et al. (2013) att det existerar väldigt lite 

forskning om vilka företag som informerat sina anställda om deras status som talanger 

samt hur och varför de gjort det. Dessutom tycks det saknas forskning i hur det 

påverkar den anställda. Detta är något som Höglund (2012:136) också lyfter fram och 

anser att det saknas gedigen forskning i hur personalen påverkas av talangledningen 

och vilka effekter det har på bland annat attityder och beteende. 

Gelens, Hofmans, Dries och Pepermans (2014:159) lyfter fram att den forskning inom 

hur talangledningen påverkar organisationen och de anställda är gjord ur ett 

makroperspektiv. Därför bör studier göras på mikronivå, där påverkan på individnivå 

studeras. Dries (2013:282) föreslår därför att för att kunna utveckla talangledning som 

område behövs det fler empiriska studier, speciellt intervjubaserade studier där fokus 

sätts på hur individen upplever talangledning. Al Ariss, Cascio & Paauwe (2014:174) 

betonar att kvantitativa studier i detta fall kan bidra med generella teoretiska slutsatser 

medan kvalitativa intervjuer i stället erbjuder en mer solid grund för teoribyggande. 

Således kan dylika studier erbjuda möjligheter för att både utvärdera 

talangledningsrutiner och utveckla organisationen och individen till att bli mer effektiv.  

I tidigare liknande studier (Björkman et al. 2013) har analyserna gjorts kvantitativt och 

storskaligt med informanter från Nordiska multinationella företag. I denna studie 

fokuserade de på identifieringen av talangen och hur detta påverkar individen. Gelens 

et al. (2014:159–160) passar samtidigt på att framföra kritik mot de jämförande studier 

som gjorts på individnivå (Björkman et al. 2013) och understrycker att studierna är 

uppbyggda på fel sätt för att kunna jämföra skillnader mellan identifierade och 

oidentifierade talangers reaktioner.  
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Det existerar knapp empirisk forskning om hur talanger upplever sin situation i företag 

med talangledning. Denna avhandling ämnar belysa talangernas situation och hur de 

anser att en tydligare talangledning skulle förändra deras situation. Dries (2013:282) 

anser att intervjubaserade studier av talangers upplevelser och reaktioner på 

talangledning är viktiga för att föra forskningen framåt inom området. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur talangfulla individer upplever 

talangledning i ett företag med otydlig talangledning och vilka faktorer som påverkar 

upplevelsen. Dessutom kommer undersökningen att belysa hur talanger skulle vilja bli 

ledda. 

Studiens två forskningsfrågor kommer således att vara: 

1 Hur upplever talangfulla individer talangledning och vilka faktorer påverkar 

upplevelsen?  

2 Hur vill talanger bli ledda? 

Min undersökning är explorativ, eftersom liknande undersökningar inte har gjorts i 

Finland. Jag har därför valt att göra en fallstudie i ett större finskt företag med 

internationell verksamhet, som ägnar sig åt talangledning. Fokus kommer att ligga på 

de finska arbetstagarna och för att uppnå syftet kommer jag att intervjua åtta 

informanter där talangernas åsikter och upplevelser är av intresse. Genom intervjuer 

ämnar jag gå på djupet och försöka få fram en mångsidigare förståelse för hur 

talangledningen upplevs av talangfulla anställda och hur talangerna skulle vilja bli 

ledda för att bli effektivare och hållas nöjda. Studien ämnar bidra till hur talangfulla 

anställda upplever sin situation i ett företag där det inte finns ett öppet och tydligt 

talangprogram och hur de skulle vilja bli ledda.  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie kommer att avgränsas till att endast innefatta Oy KWH Mirka Ab:s 

anställda i Finland. Dessutom kommer jag att endast fokusera på hur de, som företaget 

anser vara talangfulla och viktiga för företagets framtid, upplever sin situation. 
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1.4 Definitioner 

Det finns vissa centrala begrepp som är viktiga för min avhandling. Dessa kommer att 

presenteras nedan. En del av begreppen är översatta från engelskan. Endast 

översättningen kommer att användas i avhandlingen. 

Personaladministration (eng. Human Resource Management)   

Funktion inom företaget vars uppgift är att länka samman personalfrågor och 

utveckling med de finansiella och strategiska målen för att skapa en konkurrenskraftig 

och effektiv organisation (Paauwe 2009:129–130).  

Talangkrets (eng. Talent Pool)  

Talangkrets är en grupp av individer som identifierats ha hög potential och 

prestationsförmåga och kunna fylla strategiska nyckelpositioner inom företaget i 

framtiden (Collings & Mellahi 2009:304). 

Successionsplanering (eng. Succession Planning) 

En process inom företaget där anställda förbereds för att ta över nyckelpositioner inom 

företaget (Evans et al. 2011:332). 

Talang (eng. Talent) 

Talanger ses som anställda med hög potential och högt strategiskt värde och som är 

viktiga för organisationens framgång (Evans et al. 2011:258). Dessa personer är 

nyckelpersoner för framtiden (Collings & Mellahi 2009:304). Talang är något som är 

normativt, vilket gör att två individers talang kan jämföras (Gagné 2004:124). 

I denna avhandling kommer jag att använda mig av begreppet HR (eng. Human 

Resources) eller HRM jämsides med den svenska översättningen då jag talar om 

personaladministration. Eftersom talangledning inte har en klar definition kommer jag 

att reda ut dess definition i den teoretiska referensramen. 
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1.5 Avhandlingens struktur 

I det inledande kapitlet leds läsaren in på avhandlingens huvudtema. Dessutom 

problematiseras forskningsområdet och ett syfte presenteras. Slutligen definieras för 

avhandlingen centrala begrepp. I det andra kapitlet presenteras den teoretiska 

referensramen. Begreppet talangledning reds ut samt presenteras i förhållande till HR-

funktionen. Därefter summeras teorierna. I det tredje kapitlet presenteras och redogörs 

det för forskningsprocessen som ligger till grund för den empiriska undersökningen. I 

det fjärde kapitlet presenteras resultaten av den empiriska undersökningen. I det femte 

kapitlet analyseras resultaten och diskuteras i relation till den teoretiska 

referensramen. I det sista kapitlet diskuteras resultaten kritiskt och förslag till fortsatt 

forskning ges.  
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2 TALANGLEDNING SOM EN DEL AV HR-FUNKTIONEN  

Talangledning ses som en viktig del av HR (Gelens et al. 2013:342). Därför kommer jag 

inledningsvis att presentera HRM som en funktion inom företaget samt dess 

strategiska betydelse för framgång. Därefter kommer begrepp som är nära 

sammankopplade med talangledning att redas ut för att påvisa ett samband mellan 

begreppen samt hur de kan anses vara integrerade i varandra. Sedan kommer 

begreppet talangledning att diskuteras ur ett historiskt perspektiv, var efter olika 

synsätt på talangledningen inom organisationen kommer att presenteras. Vidare 

kommer jag att presentera hur talangledningen struktureras inom företag och dess 

betydelse för HRM. Slutligen kommer de presenterade teorierna att summeras.  

2.1 Personaladministration och dess strategiska betydelse 

Personaladministration handlar enligt Noe, Hollenbeck, Gerhart och Wright (2011:2–

4) om att ta hand om företagets anställda och deras behov samt utveckla dem till att 

möta företagets behov. De anställda ska ses som en resurs som är viktig för företagets 

effektivitet och lönsamhet. Vidare ses HR-avdelningen som en viktig del av företagets 

strategi, eftersom de anställda kan innebära en konkurrensfördel som inte kan 

imiteras.  

Trots att personaladministration som företagsfunktion är ett relativt gammalt koncept 

är den strategiska synen på HR inom företaget ganska ny. I början av 1980-talet 

länkade Fombrun, Tichy och Devanna (1984) samman företagets HR och strategi för 

att bestämma prestationen och riktningen för framtiden. Huselid, Jackson och Schuler 

(1997:171) definierar strategisk HRM som företagets sätt att skapa interna riktlinjer och 

processer som säkerställer att humankapitalet bidrar till att företagets strategiska mål 

uppnås. Huselid et als. definition motsvarar den definition som ännu används och 

enligt Evans et al. (2011:48) är strategisk HRM det som görs av HR för att förvalta 

personalen med syfte att stöda företagets strategi och uppnå förbättrad prestation. 

Noe et al. (2011:2) påpekar att den traditionella synen på HRM av chefer och ekonomer 

är att den är en nödvändig utgift. Värdet av något har oftast associerats med kapital 

även om det i studier påvisats att personaladministration kan vara av värde.  

Drivkraften till att över huvud taget ha en personaladministration och investera i den 

stöds av Huselid et al. (1997), som påvisar den ekonomiska nyttan av att effektivera och 

investera i HR. Detta påstående stöds också av Noe et al. (2011: 2–3), som anser att 
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HRM bidrar med värde till företaget och dess kunder. Bowen och Ostroff (2004:203–

204) konstaterar att forskningen inom området för hur personaladministrationen 

egentligen bidrar med värde, har utvecklats från ett mikro- till ett makroperspektiv. 

Med detta menas att perspektivet flyttats från enskilda element till att se på hur hela 

personaladministrationen påverkar företagets resultat.  

Forskningen inom hur HRM strategiskt bäst bidrar till att företagets prestation höjs 

och således skapar värde har ändrat fokus under årens lopp (Marler och Fisher 

2013:21–22). Från att tidigare ha fokuserat på hur företagets strategi och utformningen 

av personaladministrationen passar ihop, utvecklades forskningen till resursbaserad 

där utvecklingen av det humana kapitalet hamnade i centrum. För tillfället fokuserar 

forskningen på hur strategiska riktlinjer formas och hur de implementeras för att leda 

till prestation och värde för företagen. Det kan dock konstateras att de 

personaladministrativa aktiviteterna bör vara integrerade i varandra och med 

företagets strategi för att det bästa resultatet ska kunna uppnås. (Bowman & Ostroff 

2004; Marler och Fisher 2013.)  

Enligt Noe et al. (2011:2–4) kan personaladministration tillföra betydande värde om 

den sköts effektivt. Effektiv och strategisk HRM leder till en positiv upplevelse hos både 

anställda och kunder och har en ökande effekt på produktiviteten. Hela 

organisationens prestation påverkas genom att HRM påverkar vem som arbetar för 

företaget och hur. Evans et al. (2011:28–29) konstaterar att personaladministrationen 

kan ha en betydande påverkan på resultatet och konkurrenskraften hos företaget om 

företagets kapacitet stöds av hela HR-funktionen. Företagets kapacitet (eng. 

Organizational Capability) är något unikt för varje företag och innebär att utnyttja och 

utvidga företagets resurser för att uppnå konkurrensfördelar och uppsatta mål. Vidare 

poängterar Evans et al. (2011:49–50) att företagets kapacitet tillsammans med 

implementeringen av strategin utgör kärnan för organisationen. Utgående från detta 

skapades en modell som påvisar hur personaladministrationen fungerar i företag och 

vilka element som ingår. Modellen, som fritt översatt kan kallas för HR-hjulet, 

definieras i Figur 1. 
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Figur 1 HR-hjulet 

 

 

Källa: Evans et al. (2011:49) (egen översättning). 

I denna figur illustreras det dynamiska sambandet mellan de olika elementen och hur 

de är beroende av och påverkar varandra. Strategin placeras i centrum, eftersom 

personaladministrationens element ska stöda företagets strategi. Organisationens 

kapacitet utgör kärnan för HR-aktiviteterna, vilka i sin tur delas in i: HR-rutiner, 

vägledande principer, organisationens eftersträvade resultat och HR-funktionens 

uppgifter. HR-rutiner i sin tur kan delas in i Prestationsledning och utvärdering (eng. 

Performance Management), Utveckling och utbildning (eng. Development & Training) 

och Rekrytering och urval (eng. Recruitment & Selection). (Evans et al. 2011:49–50.) 

Paauwe (2009:129–130) anser att HR-funktionens uppgift är att länka samman 

personalfrågor och utveckling med de finansiella och strategiska målen för att skapa en 

konkurrenskraftig och effektiv organisation. Stahl, Björkman, Farndale, Morris, 

Paauwe, Stiles, Trevor och Wright (2012:26–27) betonar att talangledningen ska 

anpassas efter företagets strategi och värden för att vara effektiv. 
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I min avhandling kommer HR-rutiner, och de delområden som hör till detta område att 

vara i fokus, eftersom talangledning, som är huvudtemat i min avhandling, omfattas av 

dessa delområden. Begreppen företagsintern karriärplanering och 

successionsplanering kommer också att behandlas, eftersom de hör till samma 

delområde som talangledning och är dessutom relaterade till varandra.  

Blass, Brockhoff & Oliveira (2009:21–23) har illustrerat hur talangledningen placerar 

sig i förhållande till de begrepp som är centrala i min avhandling. I Figur 2 kan 

relationen synas närmare. 

Figur 2 Kartläggning av talangledningsterritoriet  

 

Källa: Blass et al. (2009:22) (egen översättning). 

Blass et al. (2009) har valt att placera talangledning (TM) i centrum i Figur 2 och 

påvisa att ämnet tangerar flera centrala funktioner, vilka Evans et al. (2011) (se Figur 1) 

skulle placera som en underkategori till HRM. Blass et al. (2009:22–23) anser att 

talangledningen stöds av konstant utvärdering och övervakning för att producera 

relevant data som stöder och utvecklar processen. I Evans et als. (2011:49) figur ses 

talangledning som en del av HR-rutinerna där talangledningen går in i de 

underkategorier som redovisas i Figur 1.  

Både Figur 1 och Figur 2 har här lyfts fram för att påvisa hur talangledningen relateras 

till HRM. I ett senare skede kommer det specifikt att redovisas för hur talangledningen 

struktureras och är uppbyggd. 
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2.1.1 Successionsplanering 

Successionsplanering (eng. Succession Planning) handlar enligt Evans et al. (2011:332) 

i grund och botten om att utforma en plan för hur och av vem en ledig plats i 

organisationen ska fyllas. Efterträdare inom företaget identifieras och utvecklas för att 

ta över en nyckelposition inom företaget då den blir ledig. Galbraith, Smith och Walker 

(2012:222) konstaterar att successionsplanering kan liknas vid talangledning där 

talangfulla anställda med hög potential identifieras och ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och färdigheter. Eftersom identifiering och utvecklingen sker internt, höjs 

moralen i organisationen och omsättningen av personalen minskar. Dessutom anses 

det öka motivationen för anställda då de vet att de har möjlighet att avancera, samtidigt 

som det är mer kostnadseffektivt än att rekrytera externt. Evans et al. (2011:332) 

utvecklar resonemanget att successionsplanering liknar talangledning genom att 

konstatera att successionsplanering oftast kompletteras av talangkretsar. För att 

identifiera lämpliga efterträdare är planen inte statiskt, utan företag konsulterar den 

egna talankretsen och försöker fylla positionen med en lämplig kandidat därifrån. Blass 

et al. (2009:9–10) anser att det kan diskuteras om successionsplanering är en 

underkategori till talangledning. En lyckad successionsplanering integrerar 

talangledning med organisationens strategiska planering och är mer än endast ett sätt 

att planera för efterträdare. Genom att involvera hela organisationen, inklusive 

ledningen, skapas både en möjlighet för avancemang inom organisationen och 

kompetensutveckling på olika nivåer. Talangerna bör således ge en möjlighet att pröva 

på att leda olika grupper för att få den erfarenhet som behövs när det väl är deras tur 

att ta över.  

2.1.2 Företagsintern karriärplanering  

Enligt Baruch och Peiperl (2000:347–349) ska förvaltning av anställdas karriärer ses 

som en huvudingrediens inom den informationsera som råder. Karriären anses vara en 

process som involverar olika positioner inom en eller flera organisationer och 

innefattar utveckling av anställdas färdigheter och erfarenheter. Företagsintern 

karriärplanering (eng. Organizational Career Management) definieras som 

organisationens sätt att genom olika relevanta aktiviteter stöda den anställdas 

utveckling av dennes personliga karriär. Bambacas (2010:807–808) konstaterar att 

företag som ägnar sig åt utveckling av personalens karriärer uppvisar förhöjda 

prestationer bland de anställda, som dessutom känner sig mera engagerade i 

organisationen. Däremot har förändringen mot en mer platt organisationsstruktur 
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också tillfört en ny dimension i karriärplaneringen, nämligen den där den anställda 

själv måste ta ansvar för sin utveckling. Det innefattar att själv se till att skaffa den 

nödvändiga expertisen och kunskapen samt erfarenheten. Däremot är det ovisst hur 

den egna karriärplaneringen påverkar den anställdas sätt att förbinda (eng. 

Commitment) sig till organisationen. Det har dock påvisats ett samband att då 

organisationens och den anställdas värderingar och syn på karriärmöjligheter 

kongruerar, leder detta till större ömsesidigt engagemang och förbindelse. Bambacas 

(2010:819–820) och Maurer och Lippstreu (2008:339–340) är överens om att 

företaget måste identifiera anställda som vill utvecklas och avancera i karriären för att 

skapa ett starkare band mellan organisationen och den anställda. 

Blass et al. (2009:10–11) konstaterar att både organisationens och den enskilda 

anställda ska ta ansvar för karriärutvecklingen. Företaget ska aktivt utveckla sina 

talanger medan talangen ska aktivt söka nya utmaningar inom sin egen position och 

inom företaget. Genom att företaget erbjuder talangen möjligheter och förväntar sig 

hög kontribution tillbaka stärks bandet mellan företaget och den anställda talangen. 

Företaget ska dessutom kommunicera hur den anställdas roll kommer att förändras i 

framtiden, både inom hierarkin och inom gruppen, så att talangen vet vad som krävs 

och således kan förbereda sig på eventuella förändringar som den nya rollen innebär. I 

dessa fall är mentorskap en ovärderlig resurs både professionellt och psykologiskt för 

att underlätta anpassningen för talangen. Whelan och Carcary (2011:682) poängterar 

att mentorskap både kan bidra till ökad motivation och stärkt engagemang gentemot 

arbetsgivaren. Mentorskapet medför dessutom att företaget behåller kunskap inom 

organisationen även om talangen skulle lämna företaget. Talangledningen kan bidra till 

att både identifiera mentorer och sådana som behöver en mentor inför framtiden. 

Det finns anställda som inte är intresserade av att lära sig och utvecklas. Dessa kommer 

troligen inte kommer att förbinda sig till organisationen, vilket är något som också ska 

beaktas då företaget anställer ny personal (Maurer och Lippstreu 2008:339–340). 

2.2 Introduktion till talangledning 

Stahl et al. (2012:25–26) anser att talangledning är något som de flesta företag måste 

beakta. De utmaningar som företagen möter är mångfacetterade. Evans et al. 

(2011:257) påpekar talangledningens betydelse, eftersom det egentligen inte råder brist 

på talanger, utan rätt människor på rätt plats i organisationen. Lewis och Heckman 

(2006:139–141) har konstaterat att talangledning är ett begrepp utan klar definition 
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och som skiftar i betydelse beroende på författaren. Begrepp som talangledning, 

talangstrategi (eng. Talent Strategy), successionsförvaltning (eng. Succession 

Management), och HR-planering (eng. Human Resource Planning) används jämsides 

för att beskriva samma fenomen. Problemet med detta är att de olika definitionerna 

beskriver olika typer av aktiviteter beroende på kontexten. Dessutom försvårar den 

diffusa definitionen av begreppet talang definieringen av talangledning. Med detta som 

utgångspunkt, kommer jag att försöka reda ut begreppet talangledning samt ge den 

definition som denna avhandling går efter.  

2.2.1 Talanger – ett fåtal eller hela organisationen? 

Enligt Gallardo-Gallardo, Dries och González-Cruz (2013:290–291) finns det ingen 

exakt definition på vad talang egentligen innebär och på grund av detta försvåras 

skapandet av en klar definition på vad talangledning är. Som litteraturen ser ut idag är 

det upp till forskaren själv att definiera begreppet. Meyers, van Woerkom och Dries 

(2013:306) konstaterar att forskare antar att det finns en överenskommen definition av 

begreppet. Enligt Tansley (2011:266) kan detta anses vara ett problem, eftersom en klar 

definition på vad en talang är behövs för att kunna forma riktlinjer och HR-rutiner för 

en robust talangledning. Definitionen är också viktig för att kunna skapa och planera 

utveckling och utbildning för de anställda. Ross (2013:166) konstaterar att detta leder 

till svårigheter att veta vad eller vem som eftersöks i jakten på talang. Al Ariss et al. 

(2014:174) betonar att det är viktigt ur ett företagsperspektiv att förmän och HR-chefer 

kommer överens om en gemensam definition för talang, eftersom de har olika 

uppfattningar om vad som anses vara värdefullt. En gemensam uppfattning kan ge en 

fördel för företaget. 

Begreppet talang (eng. Talent) har en lång historia bakom sig. Från att i början ha 

beskrivit ett föremåls vikt, har definitionen under tiden ändrats. Talent har varit ett 

monetärt mått, betytt kapital för att så småningom börja förknippas med förmågor och 

att som person ha en speciell förmåga. (Tansley 2o11:267.) Meyers et al. (2013:305–

306) har gjort en litteraturstudie angående talang och drar slutsatsen att talang 

mestadels beskrivs som en naturlig förmåga, även om det framhålls att begreppet kan 

definieras utgående från forskarens syn eller vilket område och inriktning som det 

forskas inom.  

I Tabell 1 redogörs det för olika forskares syn på begreppet talang för att illustrera hur 

olika definitionen kan se ut, trots att det kan finnas vissa gemensamma nämnare. De 
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forskares perspektiv som redogörs här har också stor del i den definition som denna 

avhandling utgår från.  

Tabell 1 Definitioner på talang 

Källa Definition 

Michaels et al. 
(2001:xii) 

Talang är summan av personens förmågor och innefattar begåvning, 
kunskap, erfarenhet, färdigheter, intelligens, karaktär, omdöme och 
drivkraft. Det innefattar också viljan att utvecklas. 

Gagné (2004:120) Talang begränsas till 10 % av en specifik, definierad grupp. Att 
inneha talang innebär att på ett utomstående sätt bemästra 
systematiskt utvecklade förmågor så att personen kan anses tillhöra 
de främsta inom den definierade gruppen. 

Lewis och Heckman 
(2006:141) 

Talang är ett annat ord för människor, därav myntades ”war for 
talent”. 

Nilsson & Ellström 
(2012:39) 

Talang kan beskrivas som kompetens som ökar attraktiviteten för att 
bli anställd. Hur talang definieras beror mycket på sammanhanget 
den associeras med.   

Gelens et al. (2013:342) Talang är humant kapital och värderas efter hur unik (svårighet att 
ersätta) och vilket värde (bidrag till kärnkompetensen) den har för 
organisationen. 

 

Enligt Tabell 1 framstår definitionen på talang som otydlig. Gallardo-Gallardo et al. 

(2013:291–293) konstaterar att definitionerna behandlar talang som antingen subjekt 

eller objekt, vilket troligen har medfört att det ännu inte skapats ett enhetligt begrepp.  

Dries (2013:278) anser att debatten handlar om vad eller vem som talang egentligen 

syftar på. Talang ur ett objektperspektiv handlar om talangfulla människors 

karaktärsdrag, hur dessa kan identifieras och utvecklas. Dessa karaktärsdrag beskriver 

talang enligt Gallardo-Gallardo et al. (2013:293–295) som: 

1. En medfödd förmåga. 

2. Något som lett till behärskning av ett område genom erfarenhet och träning. 

3. Engagemang gentemot organisationen och det egna arbetet. 

4. Något som kan tolkas som hur väl en persons talang är anpassad enligt 

sammanhanget. 
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Om talang ses som en medfödd förmåga, har det implikationer för hur talangledningen 

byggs upp, eftersom en medfödd talang kan vara svår att förvalta. En talangsyn som 

kännetecknas av talang som något som bemästras, innebär att talangen har tränats 

fram. Inom denna gren saknas klara empiriska bevis, samtidigt som talang bedöms 

utgående från resultatet, vilket inte är helt problemfritt. Det tredje området anspelar 

sig på individens fokus gentemot arbetet och organisationen. Denna konceptualisering 

ska ses mera som ett komplement än ett supplement. Det fjärde området av objektiv 

talang är hur väl talangen är anpassad för sammanhanget. Detta område betonar 

organisationens påverkan på hur talang uppfattas och lyfter fram att talangen bestäms 

både utgående från talangen hos individen och utgående från kvaliteten på det utförda 

jobbet. Således kan detta innebära att rekrytering av en talangfull individ från ett annat 

affärsområde kan leda till underprestation i den nya kontexten. (Gallardo-Gallardo et 

al. 2013:293–294.) 

Perspektivet där talang ses som ett subjekt syftar på människor som talanger. Därefter 

delas perspektivet upp i en exkluderande eller inkluderande talangsyn (Gallardo-

Gallardo et al. 2013:295). Ross (2013:166) anser att debatten om talang i något skede 

alltid styrs mot att handla om ifall det är något som är något naturligt och reserverat för 

framtidens ledare, eller om det är något som går att utvecklas. Detta är en viktig fråga, 

eftersom det i sin tur definierar företagets talangledning som antingen exklusiv eller 

inkluderande (Gelens et al. 2013:342).  

Det inkluderande sättet att se på människor definierar hela personalen som talanger 

medan det exklusiva sättet endast ser på en grupp av nyckelpersoner i organisationen 

(Iles et al. 2010:182; Stahl et al. 2012:26). Ur Tabell 2 kan den inkluderande synen 

konstateras härröra med talang som styrkor. Iles et al. (2010) lyfter fram att detta 

synsätt involverar hela arbetskraften och ämnar ge alla en chans att uppnå sin potential 

och prestera, men den ger inte klara riktlinjer för hur detta ser ut i praktiken. Gallardo-

Gallardo et al. (2013:295) konstaterar att det inkluderande synsättet inte skiljer sig 

nämnvärt från strategisk HRM, eftersom det innefattar grundläggande HR-rutiner (se 

Figur 1).  

Det exkluderande synsättet på talang syftar specifikt på en liten grupp som är 

strategiskt viktig för företagets framgång och som identifierats att ta över framtida 

nyckelpositioner. Samtidigt anspelar detta på att alla i företaget inte är talanger med 

hög potential. (Iles et al. 2010:181–182.) Gallardo-Gallardo et al. (2013:295–296) gör 

skillnad på individer som har hög potential och individer som är högpresterande. De 
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högpresterande anses vara viktiga för företagets framgång och uppvisar kontinuerligt 

exceptionell förmåga och prestation. De individer som anses ha hög potential är sådana 

som är viktiga för företaget i framtiden och som visar att de har alla kvaliteter för att i 

framtiden bidra till företagets framgång.  

Ur Meyers et als. (2013:306–308) studie av litteratur om talang, kan fem specifika 

förhållningssätt till talang urskiljas, där begreppet beskrivs som: begåvning, styrkor, 

kompetenser, potential och prestation. Tabell 2 åskådliggör denna studie.  

Tabell 2 Litteraturens förhållningssätt till talang 

 

Källa: Meyers et al. (2013:307). 

Inom begåvningsdomänet syftar begåvning oftast på individer som presterar på hög 

nivå inom exempelvis matematik. Dessa individer sägs inneha talang eller vara 

begåvade och här är prestationen i centrum. (Meyers et al. 2013:306.) Gagné 

(2004:120) konstaterar dock att talang och begåvning är två skilda begrepp, där 

begåvning syftar på otränade naturliga förmågor medan talang är en systematiskt 

framtränad spetskompetens inom ett specifikt område. Vidare presenterar Gagné 

(2004) en modell för hur talangutveckling går till men påpekar samtidigt att denna 

modell förklarar hur barn och ungdomar utvecklas. Han lyfter också fram att denna 

modell skulle gå att tillämpas på vuxna även om det saknas studier inom området. 

Med talang som styrkor, syftar Meyers et al. (2013:307) på förmågor som till största 

del är medfödda och endast till en viss del kan utvecklas. Denna forskningsdomän är 

starkt förknippad med positiv psykologi. Som exempel på styrkor ges bland annat 

kreativitet och rättvisa. Varje individ har någon form av styrkor och att få använda sig 

av dessa gör att individen upplever starka positiva känslor av naturlig motivation och 

energi. 
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Ur HR-funktionens synvinkel är talang som kompetens, potential och prestation 

intressant. Enligt Meyers et al. (2013:307) är kompetens något som är mätbart och kan 

kopplas till prestation. Boyatzis (2008:7–8) anser att kompetensen har att göra med 

mänskligt beteende och att kompetens således är starkt förknippad med talang och 

utomordentliga prestationer. Således har talanger social, emotionell och 

intelligensrelaterad kompetens som gör att de kan analysera och förstå både sig själva 

och andra i ett större perspektiv. Genom att använda denna information kan individen 

prestera på ett effektivt sätt som skiljer sig från andra.  

Potential är enligt Meyers et al. (2013:308) något som endast få är förunnade inom 

organisationen. Potential syftar på något som möjligen kan utvecklas till något mera än 

vad det är. Dries och Pepermans (2008:85–86) konstaterar att individer som företagen 

anser ha hög potential för tillfället är de som av företagen anses vara framtidens ledare 

inom organisationen. Således anses förvaltningen av dessa individer speciellt viktigt för 

HR-funktionen. 

Talang kan också beskrivas enligt individens prestation, enligt Meyers et al. 

(2013:308).  Både Meyers et al. och Boyatzis (2008:7) kopplar kompetensen samman 

med prestationen. Däremot anser Meyers et al. (2013:308) att företag oftast använder 

prestationen som ett sätt att identifiera talangen. Enligt Dries och Pepermans (2008) 

studie definieras talangen av företagen enligt prestationen, eftersom det är lättare att 

mäta resultat än potential och insats. Således kan detta leda till att talanger avskedas på 

grund av att deras resultat är dåliga. Dries och Pepersmans (2008:85) anser därför att 

förvaltningen av dessa individer och deras karriärer är en av de största utmaningarna 

för HR-funktionen. Talangledning handlar enligt Evans et al. (2011:257) om att placera 

rätt folk på rätt plats. Boyatzis (2008:7) konstaterar således att för att företagen ska få 

ut det mesta av sina talangfulla individer, måste deras kompetenser, kunskaper och 

förmågor sammanfalla med deras roll och organisationens krav. Dessutom ska 

strukturen och lämpliga system inom organisationen stöda detta. Dries, Vantilborgh & 

Pepermans (2012:342) betonar att om företaget ska kunna få en konkurrensmässig 

fördel, måste de ta hand om sina talanger och se till att de erbjuds möjligheter och 

engagerar sig i utvecklingen av deras kompetens. Företaget kan stöda sina talanger 

genom att erbjuda dem variation i arbetet. Genom att få möjlighet till jobbrotation och 

internationella uppdrag stöds läroprocessen och talangens inlärning blir snabbare och 

effektivare.  
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Ur Tabell 2 går det dessutom att utläsa att talangledningen till stor del är exkluderande. 

Stahl et al. (2012:27) poängterar att ett alltför exkluderande förhållningssätt kan skada 

moralen inom organisationen. Björkman et al. (2013:196) anser att organisationerna 

måste väga fördelarna mot nackdelarna om de ämnar informera sina anställda om 

deras möjliga talangstatus. En talangfull individ kan uppleva det som att företaget inte 

bryr sig om att denne inte blir informerad, medan en som inte blir en del av 

talangkretsen kan tappa motivationen och engagemanget.  Enligt Dries och Pepermans 

(2008:86) är företagen rädda för att identifiering kan leda till att talangerna blir 

självbelåtna och arroganta, vilket i sin tur leder till sämre prestation. McDonnell 

(2011:172) lyfter fram att talangerna också kan påverkas positivt av sin status och 

således motivera andra och minska på personalomsättningen. Vidare går det att utläsa 

att kompetenser, potential och prestation är det som ligger närmast HRM och 

arbetslivet.  

2.2.2 Talangledning ur ett historiskt perspektiv 

Talangledning som koncept fick enligt Mellahi och Collings (2010:145) sitt egentliga 

erkännande i slutet av 1990-talet i och med att rapporten från McKinsey gjorde världen 

medveten om kampen om talangerna (eng. War for Talent). Flera forskare (Iles et al. 

2010; Mellahi och Collings 2010; Gelens et al. 2013) väljer att utgå från denna rapport 

och konstatera att detta låg till grund för begreppet talangledning. Iles (2010:180) 

konstaterar dock, att flera element inom talangledning har existerat en längre tid men 

att de inte gått under begreppet talangledning. Stahl et al. (2012:26) skriver att efter 

publiceringen av McKinseys rapport började många chefer se talangledning som 

synonymt med förvaltning av humant kapital. Talangledning är inte något nytt koncept 

enligt Nilsson och Ellström (2012:28). Cappelli (2009:179–180) påstår att det som 

anses vara talangledning i grund och botten härstammar från olika sätt att leda och 

förvalta organisationer, vilket har påverkat utvecklingen av HR. För att kunna förstå 

talangledning ur ett större perspektiv och vad begreppet innefattar, måste dess historia 

behandlas. Cappelli (2009) anser att talangledningen byggts upp sedan 1920-talet av 

olika element som är centrala inom begreppet idag. Fokuserad rekrytering (eng. 

Headhunting), som kan beskrivas som jakten på talang inom och utanför den egna 

organisationen, karriärplanering, successionsplanering och intern utveckling är alla 

begrepp som myntats före talangledning, men som numera anses falla under effektiv 

talangledning. Cappelli (2009:189–191) beskriver den första bristen på talanger efter 

andra världskriget då död och andra orsaker ledde till att företagen saknade lämpliga 



 

 

19 

kandidater att ta över strategiska positioner. Detta ledde till att företag rekryterade av 

varandra och att lönerna rusade. Michaels et al. (2001:3–4) poängterar att kampen om 

talangerna startade i början på 1980-talet då företagen började förstå att talangfulla 

människor kunde innebära en konkurrensfördel. Samtidigt skedde ett skifte från den 

industriella eran till informationseran. Det var dock inte förrän i slutet på 1990-talet 

som talangledning vann mark som ett allmänt accepterat begrepp. Ekonomin gick på 

högvarv och det rådde brist på individer som var specialiserade och hade hög 

utvecklingspotential.  

På 2000-talet började företag att internt utveckla sina talanger från att tidigare ha 

rekryterat från konkurrenter. Det nya problemet som uppstod var att det ansågs dyrt 

att ha alltför många talanger om det inte fanns motsvarande jobb för dem. Dessutom 

ledde detta till att arbetskraften blev mer rörlig och sökte sig till andra företag om 

arbetsuppgifterna internt inte motsvarade deras kvalifikationer. (Cappelli 2008:77–

78.) 

Idag pågår kampen om talangerna ännu intensivare i och med demografiska 

förändringar, globalisering och ekonomisk kris (Gelens et al. 2013:341). Björkman et al. 

(2013:195) lyfter fram att intresset för talangledning har vuxit sig stort och ses som en 

av de viktigaste frågorna inom HR på grund av brist på talanger inom ledarskap. Stahl 

et al. (2012:25) konstaterar att företagen står inför flera utmaningar inom 

talangledning ur ett multinationellt perspektiv varav en utmaning anses vara skapandet 

av en hållbar kanal för talanger som ska ta över de strategiska positionerna. Evans et al. 

(2011:257–261) anser att den största bristen på talanger finns bland unga 

professionella trots att universiteten kontinuerligt producerar utbildade människor. 

Problemet ligger enligt Evans et al. i den ojämna kvaliteten bland de utbildade.  

2.2.3 Forskning inom talangledning  

Talangledning är enligt Thunnissen, Boselie och Fruytier (2013a:326) ett av de mest 

diskuterade delområdena inom HRM på senare tid. Kampen om talanger kommer att 

intensifieras och ha en klar effekt på företag. Dries (2013:273) betonar att trots dess 

popularitet har ingen lyckats klargöra vad som egentligen menas med talangledning. 

Därför existerar heller ingen enhetlig definition på begreppet. Enligt Thunnissen et al. 

(2013a:326–327) har forskningen inom talangledning gått framåt även om forskarna 

ännu inte enats om definitionen. Undersökningar i multinationella företag står för de 

största framstegen inom området, vilket gjort forskarna osäkra på om dessa teorier är 
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användbara i andra sammanhang. Dessutom saknas tillräckliga empiriska bevis för att 

kunna komma till någon form av koncensus.  

Lewis och Heckman (2006:139–140) lyfter fram oklarheten i definitionen genom att 

konstatera att litteraturen innehåller redogörelser där det inte framkommer klart om 

talangledning ska ses som en process, ett beslut eller ett resultat. Dessutom blandas 

olika begrepp ihop som gjort Iles et al. (2010) fundersamma på om talangledning 

egentligen är en ny benämning på HRM.  

I Lewis och Heckmans (2006:140–141) kritiska genomgång av litteraturen inom 

talangledning framkom tre olika typer av konceptualiseringar: 

1. En samling funktioner och rutiner, typiska för HR-avdelningen.  

2. Talangkretsar och hur anställda ”flyter” genom organisationen till nya 

positioner. 

3. En allmän syn på talanger som antingen högpresterande med hög potential eller 

talanger i allmänhet. 

Den första konceptualiseringen innefattar enligt Nilsson och Ellström (2012:28–30) 

typiska HR-funktioner såsom rekrytering, utveckling och utbildning av anställda samt 

förmågan att attrahera och behålla talang. Det andra perspektivet relaterar sig till HR-

planering och utveckling där företag fokuserar sig på att identifiera behov och skapa 

talangkretsar och processer för att säkra efterträdare till strategiska positioner. Det 

tredje perspektivet associeras inte med organisationer specifikt eller positioner inom 

företaget utan har ett allmänt perspektiv på talanger. Det ena är exklusivt och 

behandlar högpresterande individer med hög potential och innefattar hur företaget ska 

attrahera, utveckla, belöna och behålla dem på grund av deras del i företagets 

framgång. Det andra synsättet är inkluderande och ser på talang mer allmänt där hela 

personalen är talanger som genom rätt sorts förvaltning kan uppnå höga prestationer. 

Mellahi och Collings (2010:145) konstaterade att ett fjärde område i form av hur 

organisationer identifierar nyckelpositioner inom företag kunde läggas till Lewis och 

Heckmans (2006) konceptualiseringar. 

I en litteraturstudie gjord av Thunnissen (2013b:1744–1745) konstaterades det att 

talangledning som forskningsområde har utvecklats. Forskningen anses ha gått från att 
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ha varit i sin linda till att ha utvecklats mot ungdomsstadiet. Litteraturen inom 

talangledningen anses numera fokusera sig på: 

1. Konceptualiseringen av talang och talangledning. 

2. Förväntade resultat och effekter av talangledning. 

3. Aktiviteter och rutiner inom talangledning (eng. Practices and Activities) 

Inom konceptualiseringen av talang och talangledning anses utvecklingen av 

definitionen på talang vara central för att kunna förstå talangledning och dess rutiner. 

Företag kan se talanger som subjekt eller objekt varvid talangledningen anpassas efter 

detta. Dessutom kan företag ha en inkluderande eller exkluderande syn på talanger. 

(Thunnissen et al. 2013a:327.) Stahl et al. (2012:26) påpekar att företag använder sig av 

en kombination av exkluderande och inkluderande talangledning, eftersom det tillåter 

företaget att differentiera det humana kapitalet samtidigt som kontroversen av att 

uttalat värdera sina anställda olika förmildras. 

Det andra området fokuserar sig på talangledning som ett viktigt område för att få 

organisationen att uppnå de uppsatta målen. Dessa mål är både kortsiktiga i form av 

vinst, men också långsiktiga då målet att skapa hållbara konkurrensfördelar är i fokus. 

Inom detta område kan det utläsas ur litteraturen att företag ska skapa en engagerad 

arbetskraft som leder till en effektivare organisation. (Thunnissen et al. 2013a:327–

328.) Enligt Bambacas (2010:807–808) är en effektiv karriärplanering ett sätt för 

företaget att engagera och motivera sina anställda. 

Det tredje området behandlar olika aktiviteter och rutiner som talangledningen bör 

ägna sig åt. Dessa berör främst området HR-rutiner (se Figur 1), men också hur 

företaget ska lyckas behålla sin arbetskraft. Speciell uppmärksamhet riktas mot 

skapandet av talangkretsar och att talangledningen ska vara i linje med den interna och 

externa miljön som företaget verkar i. (Thunnissen et al. 2013a:328.) 

2.3 Strukturering av talangledning  

Blass (2009:2) konstaterar att talangledningen struktureras olika beroende på 

branschen. Inom konsultering och PR kan det vara bra att ha en större talangkrets som 

det satsas på medan industrin är mindre beroende av specifika individer. Industrin 

behöver trots det en stabil talangkrets. Heinen och O’Neill (2004:68) anser att de flesta 
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företag har någon form av talangledning, antingen genom ett uttalat 

talangledningsprogram eller genom att de investerar i sin arbetskraft. Blass et al. 

(2009:16–17) påpekar dock att denna syn lätt kan jämställa talangledning med vanlig 

HRM. Guthridge, Komm & Lawson (2008:51, 58–59) lyfter fram att de flesta företag 

misslyckats med sin talangledning på grund av bristande struktur eller för att de inte 

satsat tillräckligt med resurser för att utveckla en tydlig, effektiv och långsiktig 

talangledning. 

Collings och Mellahi (2009:304, 306) anser att talangledningen är strategisk och 

endast till för potentiella nyckelpersoner med hög potential och prestationsförmåga. De 

definierar talangledningen som processer och aktiviteter där nyckelpositioner, som ger 

en hållbar konkurrensfördel, systematiskt identifieras inom organisationen. Därefter 

skapas talangkretsar för individer med hög potential och hög prestationsnivå. Dessa 

talangkretsar utgör därefter grunden för en differentierad HR-struktur. Denna struktur 

underlättar för företaget processen att identifiera kompetenta personer som kan ta över 

nyckelpositionerna, samt uppehålla deras engagemang gentemot organisationen. 

Mellahi och Collings (2010:143–144) breddade senare definitionen till att omfatta ett 

globalt perspektiv, eftersom talangledning också innefattar globala organisationer. 

Definitionsmässigt innebär det att de identifierade nyckelpositionerna medför en global 

konkurrensfördel och att personerna i talangkretsen reflekterar företagets globala 

omfattning. Stahl et al. (2012:25–26) definierar talangledning som företagets sätt att 

rekrytera och välja ut talanger som sedan utvecklas. Talangernas prestation ska 

förvaltas och belönas för att behålla de som presterar bäst. Vidare anser Stahl et al. att 

företag för det mesta undviker att andvända en exklusiv talangledning där endast 

nyckelpersoner och de med högst potential ingår. Genom att utöva en mer 

inkluderande talangledning undviker företaget att öppet skilja på individer i företaget 

samtidigt som de ändå kan lägga mer resurser på talangerna. Stahl et al. kritiserar 

också sättet att endast beakta nyckelpersoner, eftersom det förbiser företags behov att 

anpassa talangledningen efter de specifika förutsättningarna som varje företag har. 

Detta är något som också stöds av Claussen, Grohsjean, Luger och Probst (2014:242–

243) forskning, som lyfter fram att talangledningen ska både utformas efter 

organisationens behov för framtida ledare men också individualisera talangledningen 

och utveckla individers specifika kunskaper inom ett visst område. Detta innebär att 

talangledningen också stöder talanger som inte blir eller vill bli ledare. 
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Evans et al. (2011:257) har identifierat tre specifika områden av intresse då det gäller 

strukturering av talangledning i internationella organisationer. Det första området 

handlar om hur rekrytering av talanger förvaltas. Det andra området berör urval och 

utvärdering, medan det tredje fokuserar på förvaltning med målet att kvarhålla 

talangerna. Stahl et al. (2012:26) har valt att bredda denna definition och betonar att 

talangledningen också ska vara i linje med strategin, vara internt överensstämmande, 

vara invävd i kulturen, involvera cheferna samt vara balanserad och differentierad 

utgående från talangernas behov. Beroende på hur företaget ämnar bygga upp sin 

talangledning och vilka typer av talanger som företaget är i behov av, kommer 

talangledningen att variera. Genom att fokusera på de talanger som företaget anser sig 

vara i behov av fås ett förlopp där talangen sätts i centrum. Detta förlopp som placerar 

företagets definition på talang i centrum, illustreras i Figur 3.  

Figur 3 Talangledningshjulet 

 

Källa: Stahl et al. (2012: 26–31) (egen översättning). 

I denna figur anger den inre ringen riktlinjerna för hur talangledningen ska 

implementeras i organisationen, medan den yttre ringen representerar specifika HR-

rutiner som talangledningen ska ägna sig åt. I Evans et als. (2011:257) definition har 
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fokus endast lagts på rutinerna, medan Stahl et al. (2012) ger en mer mångfacetterad 

bild. Dries (2013:278) anser också att genom att utgå från hur företaget definierar 

talang, ger det en förståelse för både hur företaget ska tillämpa sin talangledning och 

vilka specifika HR-rutiner som företaget ska ägna sig åt. Därför har jag valt att utgå 

från Stahl et als. beskrivning, för att kunna ge en så mångsidig bild av talangledningen 

som möjligt.  

2.3.1 Talangsynens påverkan på struktureringen 

Enligt Figur 3 utgår talangledningen från hur företaget ser på talanger. Gallardo-

Gallardo et al. (2013:290–291) konstaterar att definitionen på talang är diffus och att 

författare verkar själva bestämma vad som ingår i begreppet. Dries et al. (2012:341–

342) påpekar att det är viktigt för företaget att skapa en definition som underlättar 

identifieringen av talanger. I kapitel 2.2.1 diskuterades talang ur bland annat ett 

subjekt-objekt perspektiv (Gallardo-Gallardo et al. 2013). Dessutom omfattade 

diskussionen en analys kring vilka implikationer det hade för talangen om 

talangledningen uppfattades som inkluderande eller exkluderande. Dries (2013:278–

279) studie av talangledningslitteraturen påvisade, att om företaget ser på talanger som 

objekt, innefattar talangledningen oftast förvaltning av kompetens och kunskap medan 

en syn på talanger som subjekt innebär en talangledning med fokus på företagsintern 

karriärplanering och successionsplanering. Vidare kunde förhållningssättet till talang i 

Tabell 2 återknytas till debatten om de två begreppen exklusiv och inkluderande.  

Stahl et als. (2012:26) undersökning visade på att företag oftast tillämpar en 

exkluderande eller inkluderande talangsyn. Den exkluderande synen innebär att 

företag skiljer på individer inom organisationen och satsar mera på en viss del av 

personalen. Blass (2009:24) konstaterar att företagets syn på talang bestämmer långt 

hur stor del av arbetskraften som anses vara talanger. Det kan handla om allt från 1 % 

upp till 100 %. En del företag anställer endast talanger enligt vissa kriterier och anser 

därför att hela arbetskraften är talangfull. I Stahl et als. (2012:26) studie tillämpade 

företagen en syn där 20 % av arbetskraften ansågs vara talangfull och skulle därmed 

förtjäna mer belöning och möjligheter, 70 % vara vanlig arbetskraft som fick mindre 

belöningar och chanser, medan 10 % ansågs inte passa företaget. Den sista gruppen av 

individer försökte företaget göra sig av med. Den inkluderande synen innebär att 

företaget anser att alla har talang och satsar således på hela personalen. Vanligtvis 

tillämpas en hybridversion av dessa sätt och det ena sättet utesluter inte det andra. 
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Dries (2013:279) poängterar att inkluderande-exkluderande debatten innebär att 

företaget måste ta ställning till hur resurserna ska fördelas inom talangledning. En 

exkluderande inställning innebär en differentiering av arbetskraften, vilket definieras 

av Huselid och Becker (2011:423–424) som en syn på att en del arbetspositioner är 

strategiskt viktigare för organisationens prestation och kräver därför mer investerade 

resurser. Denna syn korrelerar med Collings och Mellahis (2009) definition på 

talangledning där den ses som strategisk och där nyckelpositionerna är i fokus. En 

inkluderande syn betyder enligt Dries (2013:279) att resurserna fördelas över hela 

arbetskraften för att stöda allas utveckling. 

Vidare har debatten kring om talangen är medfödd eller något som kan förvärvas en 

betydelse. För talangledningen innebär detta frågan hur företaget ska tackla behovet av 

arbetskraft. Om talangen anses medfödd bör talangledningen fokuseras på urval, 

identifiering och rekrytering av talanger. (Dries 2013:279) Rekryteringen är enligt 

Evans et al. (2011:269) en process med det primära målet att identifiera och rekrytera 

potentiella arbetstagare. Rekryteringen kan sedan ske både internt och externt med 

målet att skapa en talangkrets. I Figur 1 kan rekryteringen ses som en del av HR-

funktionen. Rekryteringens förhållande till strategi och talangledning åskådliggörs 

tydligare i Figur 2. Urvalet berör enligt Collings och Mellahi (2009:304–306) och 

Evans et al. (2011:275) identifieringen och valet av rätt person från en krets 

innefattande både den interna arbetskraften och den utomstående arbetsmarknaden. 

Ifall talangen ses som något som kan förvärvas, ska företaget satsa resurserna på 

utbildning, träning, erfarenheter och kompetensutveckling på jobbet (Dries 2013:279).  

Dries (2013:280) skriver vidare att företagets fokus på input-output definierar 

struktureringen av talangledning. Detta kan förstås genom att analysera ifall företaget 

fokuserar sig på motivationen eller förmågan hos talangen. Input innebär att företaget 

utvärderar talangen på basis av bland annat motivation, ansträngning och ambition, 

medan ett output-perspektiv fokuserar mera på färdigheter, resultat och prestation. 

Studier har visat att de flesta företag utvärderar sina talanger enligt deras prestation, 

eftersom de då undviker debatten om rättvisa med hänsyn till hur utvärderingen sköts. 

En femte debatt som enligt Dries (2013:280) påverkar talangledningens struktur 

härstammar från diskussionen om talang är överförbart eller kontextberoende. Detta 

påverkar företagets syn på om rekryteringen ska skötas internt eller externt. Cappelli 

(2008:76–78) förespråkar att talang är överförbart och att företag således ska rekrytera 

externt för att fylla på talangkretsen. Detta innebär att de nyrekryterade talangerna 
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klarar av att prestera oberoende av kontexten och att identifiering av talang sker innan 

rekrytering. Om talangen anses vara beroende av sammanhanget, lyfter Dries 

(2013:280) fram, att talangen visar sig hos arbetaren först efter att denne fått möjlighet 

att jobba en tid och att talangidentifieringen således kan ske i ett senare skede. 

2.3.2 Riktlinjernas påverkan på talangledningen 

I Figur 3 illustrerar Stahl et al. (2012:27–30) de riktlinjer som företaget ska utgå från 

efter att talangen har definierats. Talangledningen ska vara i linje med strategin, vilket 

underlättar planeringen av personalen efter exempelvis projekt. Det ska också finnas en 

intern överensstämmelse i talangledningen, vilket betyder att om företaget ägnar sig åt 

exklusiv talangledning, måste det också satsa på kvarhållande av personal, 

kompensationer och belöning samt karriärplanering. Dessutom ska företaget 

uppmuntra de anställda till att bidra till framgång och belöna initiativ till detta.  

Evans et al. (2011:289–291) betonar vikten av att klara av att behålla talangfull 

personal. Misslyckas företaget med detta är talangledningen förgäves. Ju mer talangfull 

och kvalificerad en person är, desto kostsammare är förlusten av denna person. Evans 

et al. räknar upp ett antal orsaker till missnöje som kan leda till att talangen lämnar 

företaget samt strategier genom vilka företagen kan motarbeta omsättningen. Talangen 

kan vara missnöjd med lönen och företaget kan kompensera talangen, men företaget 

måste samtidigt förstå att allt inte löser sig genom pengar. En annan orsak kan vara 

kvaliteten på förhållandet med chefen. Det är oftast den produktionsansvariga chefen 

som är orsaken till att talanger överväger byta arbetsplats. Chefen måste således vara 

medveten om att det är en del av dess arbetsuppgifter att motverka 

personalomsättning. Detta kan göras genom att chefen ger respons, erkännande och 

möjligheter till ansvar och kompetensutveckling för talangen.  

En tredje orsak till missnöje är obalans mellan privat- och arbetsliv. Företag kan 

motverka denna negativa obalans genom att erbjuda flexibilitet i arbetstiden och 

planering av arbetsuppgifterna och -rutinerna. (Evans et al. 2011:291–292.) Stahl et al. 

(2012:29) anser att detta är ett nytt sätt att motverka oönskad personalomsättning, 

eftersom intresset bland unga ledare för balans i privat- och arbetsliv har ökat. 

En fjärde orsak som motverkar personalomsättningen är erbjudandet av möjligheter 

till intern utveckling och befordran. Genom att ha en tydlig talangledning som baserar 

sig på prestation och potential är risken mindre att talanger vill lämna organisationen. 



 

 

27 

Den femte orsaken är företagets placering. Genom att placera företaget utan direkt 

närhet till konkurrenter minskar risken för att bli av med talangfull personal. (Evans et 

al. 2011:292.) 

Vidare förespråkar Stahl et al. (2012:28–29) att talangledningen är integrerad i 

företagskulturen. Detta innebär att företaget integrerar sina kärnvärden och 

affärsprinciper i de olika rutinerna som berör ledningen av talang. Redan i 

rekryteringsskedet kan detta innebära att personen anställs på grund av bland annat 

hur väl denne passar in i företagets kultur. Detta är ett nytt fenomen, eftersom tidigare 

enbart formella kunskaper har beaktats. 

Företaget ska involvera företagets ledning i talangledningen. Det som görs för att 

rekrytera, utveckla och behålla talangfull personal är inte endast HR-funktionens 

uppgift. Ledarna på alla nivåer måste också ta sitt ansvar i processerna. (Stahl et al. 

2012:29–30.) Förmännen har ett ansvar att se till att talangerna trivs och utvecklas och 

att de får möjligheter att lära sig. De ska också uppmuntra arbetstagaren att själv ta 

initiativ till att söka nya karriärmöjligheter inom organisationen. Dessutom ska 

förmännen stöda talangernas utveckling, vilket ibland kan tänkas vara problematiskt 

då talangerna oftast är mer talangfulla än förmännen. Detta kan skapa problem och 

minska på motivationen om det inte sköts på rätt sätt från förmännens sida. Problemet 

i detta är dock det att förmännen oftast enbart bryr sig om sin egen avdelning och 

tänker främst på den framom organisationens väl. Brist på samarbete mellan 

avdelningarna kan leda till att talangledningen misslyckas. (Blass et al. 2009:27–28.) 

Talangledningen ska också följa riktlinjerna som gör att globala och lokala behov är i 

balans samt att företaget differentierar sig och fokuserar på att stärka sitt varumärke 

som arbetsgivare (eng. Employer Branding) (Stahl et al. 2012:30–31).  Evans et al. 

(2011:273–275) understryker, att företag bör satsa på att skapa ett starkt varumärke 

som arbetsgivare, vilket underlättar att både rekrytera nya talanger och samtidigt 

behålla de existerande. Vidare spelar företagets EVP (employee value proposition) in 

för hur bra företaget lyckas med att både attrahera och behålla sina talanger. EVP 

innebär att arbetstagare får något av sin arbetsgivare och i gengäld ger upp något. Vad 

arbetstagaren är tvungen att ge upp beror på det företag som personen jobbar för. Det 

kan innebära att arbetstagaren ger upp sin fritid för att jobba för ett företag som kräver 

att arbetet prioriteras. För att talangen ska gå med på dessa villkor måste den få något i 

gengäld av arbetsgivaren som gör det värt att arbeta dygnet runt. Ju mindre krav från 

arbetsgivaren desto mindre kräver arbetstagaren. Detta kan vara en förklaring varför 
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vissa talanger väljer att jobba för ett visst företag trots att lönen är bättre hos ett annat. 

Företaget erbjuder då något unikt som talangen värdesätter. Vad som värdesätts är 

förstås individuellt, men det som föreslås i litteraturen är kompensation, frihet och 

ansvar inom arbetsrollen, företagets kultur och rykte, arbetsuppgifterna och möjlighet 

till personlig utveckling och kompetensutveckling samt hur företaget behandlar sina 

anställda.  

Blass et al. (2009:29) konstaterar dock, att företag har svårt att skapa sig en 

talangledningsstruktur på grund av svårigheten att samla in material om de anställda. 

Om kvantitativ data inte finns tillgängligt är det svårt att bygga en meningsfull 

talangledning och skapa de processer som behövs. 

2.4 Talangledningens påverkan på individen 

Forskningen inom talangledning ur ett individperspektiv är knapphändig, enligt 

Festing och Schäfer (2014:263). Detta påstående stöds av Thunnissen et al. 

(2013a:329), som studerat existerande litteratur inom talangledning och anser att den 

är managerialistisk och således belyser talangledningen endast från företagets sida. 

Bethke-Langenegger, Mahler och Staffelbach (2011:5525) anser dessutom att de flesta 

studier gjorts i USA och att det därför är svårt att göra antaganden kring hur 

talangledningen påverkar personalen på andra marknader och i andra kulturer. 

Dessutom påpekar Lewis och Heckman (2006:139) att det saknas slutsatser om vad 

talangledningen egentligen har för uppgift i organisationen och vad den ska leda till. 

Enligt en studie gjord av Bethke-Langenegger et al. (2011) har talangledning en positiv 

påverkan på både organisationens resultat och den enskilda anställda. Talangledning 

som fokuserar sig på företagets strategi utmynnar i positivt resultat för företagets vinst. 

Dessutom ökar motivationen hos de individer som anses vara strategiskt viktiga. Ett 

fokus på successionsplanering har en positiv effekt på de talanger som anses vara 

viktiga för framtiden. Dessutom leder detta till att karriärplanen är tydligare och så 

länge som den uppfylls blir talangerna motiverade. Vidare kunde en positiv påverkan 

särskiljas om talangledningen var inriktad på att attrahera och behålla talanger. Genom 

att ha speciella program med specifika incentiv ökade både kvaliteten på resultaten och 

kvalifikationerna hos den anställda. Dessutom höjdes motivationen och tilliten till 

ledarna. Genom ökad motivation ökade den anställdas benägenhet till att vilja lära sig 

och utvecklas. Talangerna vill dessutom utvecklas och få möjlighet till karriär och 
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genom att ge dem utvecklingsmöjligheter ökar motivationen och de upplever 

arbetsgivaren som mer attraktiv (MacBeath 2006).  

Bhatti, Waris, Zaheer och Rehman (2011:473–475) betonar, att talangledning är starkt 

förknippad med prestation. När företaget satsar på talangledning leder detta till att 

talangerna presterar. För att individens prestation ska påverkas måste talangledningen 

innefatta processer som ökar engagemanget och motivationen. Företaget måste dock 

vara flexibelt med sina anställda för att hålla dem motiverade. Talangerna måste få vara 

med och göra beslut som engagerar dem. De måste få känna att deras arbete uppskattas 

och att de är en del av företagets framgång (Kumar & Raghavendran 2013:19). Vidare 

anser Bhatti et al. (2011:475) att organisationen ska vara tydlig med vad som förväntas 

av individerna för att talangledningen ska ha den förväntade påverkan. Om talangen är 

medveten om vilka krav som ställs och vad uppfyllnaden av dessa krav leder till så 

motiveras individen. Gelens et al. (2014) konstaterar även, att en rättvis talangledning 

leder till att individen påverkas positivt. Dessutom betonar både Kumar och 

Raghavendran (2013:21–22) och Bhatti et al. (2011:476–478), att även om monetära 

belöningar ökar prestationen är de inte det viktigaste för talangen. Att få erkännande av 

organisationen och att förmännen tar sig tid och visar uppskattning för talangens 

arbete kan ibland ha en mer positiv inverkan än pengar. Även en positiv 

organisationskultur, där talangen känner sig uppskattad och har bra relation till de 

andra, bidrar positivt. 

2.4.1 Talangidentifieringens påverkan på individen  

Davies och Davies (2010:423) lyfter fram att det pågår en debatt inom affärsvärlden 

ifall talanger ska informeras om deras status i företaget. Björkman et al. (2013:196) 

anser att identifieringen av talanger är en känslig sak för organisationen och att det inte 

existerar forskning som skulle klargöra för hur individer upplever denna identifiering. 

Genom att behandla individer olika och erbjuda en viss del av arbetskraften förmåner i 

form av högre kompensation och bättre möjligheter kan detta leda till att ett negativt 

klimat skapas. De som inte identifieras som talanger kan tappa motivationen och 

uppleva det som orättvist. Däremot kan talangerna uppleva att de inte värdesätts om 

denna typ av identifiering inte sker och därför söka sig till andra företag. Blass 

(2009:28–29) anser att talangstatusen, och det faktum att det finns en uttalad plan för 

avancemang inom organisationen, kan vara viktigt för vissa individer och dessutom 

avgörande för om talangen stannar inom en organisation. Genom att ha uttalade 
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definitioner på vem som anses vara en talang och ge alla en möjlighet att uppnå 

talangstatus kan systemet göras accepterat inom organisationen. Detta förespråkar 

även Björkman et als. (2013:209) studie, vars resultat lyfter fram identifieringens 

positiva inverkan på talangerna. Identifieringen kan även sporra dem som inte är 

talanger att jobba hårdare om de vet att de har en möjlighet att uppnå talangstatus. 

Även Höglund (2012:136) anser att identifieringen kan ha en positiv inverkan på hela 

personalen ifall företaget är tydligt med vad som anses vara önskvärt beteende och vad 

som kännetecknar en talang. Således kan den anställda själv sträva efter att uppfylla 

dessa kriterier och stärka sin kunskap, vilket företaget tjänar på. Det som företaget 

måste komma ihåg är, att en uttalad talangledning och identifiering leder till ökade 

förväntningar bland personalen och således måste företaget vara förberett på att möta 

dessa förväntningar, för att undvika en negativ effekt av själva talangledningen. 

Enligt en studie gjord av Marescaux, De Winne och Sels (2013:340–342) ska företag 

vara försiktiga med att skilja på möjligheterna för de som anses vara talanger och de 

som inte är det. I en individualiserad kultur accepteras det att vissa får bättre lön och 

mer möjligheter än andra, medan det i andra kulturer kan leda till negativa följder. 

Deras studie föreslår att företag ändå tjänar på att favorisera talanger och att detta 

accepteras i organisationen om det kommuniceras rättvist från företagets håll. De som 

inte är talanger måste då få veta varför en del särbehandlas. Dessutom påvisade studien 

att de som inte är talanger lättare accepterar lägre lön, men påverkas negativt i sitt 

engagemang om de inte får samma möjligheter till kompetensutveckling. 

Enligt Gelens et als. (2014:170–171) studie om hur identifierade talanger och icke-

talanger uppfattar rättvisa, framkom det att de som blir identifierade anser det rättvist 

och de blir mer nöjda med sitt jobb, medan det har motsatt effekt på dem som inte 

anses vara talanger. Dessutom räcker inte talangstatusen för talangerna utan de 

resurser (lön, möjligheter etc.) som medföljer identifieringen är det som förstärker 

rättvisan. Även denna studie förespråkar en rättvis och transparent talangledning och 

identifiering för att undvika att arbetskraften upplever det som negativt. Sonnenberg, 

van Zijderveld och Brinks (2014:278–279) kom dessutom fram till att talangledningen 

är mer effektiv i organisationerna om den är exklusiv. Genom att ha en tydlig 

talangledning undviker företag att drabbas av rykten och spekulationer inom 

personalen. Även om organisationen ägnar sig åt inkluderande talangledning, särskiljer 

de oftast på individer inom personalen.  
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Slutligen belyser Dries (2013:280–281) problematiken som kan uppstå genom att 

identifiera någon som talang. Eftersom förmännen oftast är ansvariga för 

identifieringen, måste det finnas en klar talangdefinition inom organisationen så att 

personalen utvärderas efter lika kriterier. Dessutom kan identifieringen orsaka en så 

kallad Pygmalion-effekt som gör att personen blir talangfull på grund av identifieringen 

och därför börjat jobba hårdare. Identifieringen kan också leda till att talangen blir 

nöjd med sin situation och slutar försöka, eftersom målet med statusen är uppnått.  

2.5 Sammanfattning av presenterade teorier 

Den litteratur som presenterats i den teoretiska referensramen återspeglar hur 

forskningen inom talangledning har utvecklats genom åren och hur den står sig i 

förhållande till personaladministrationen. Ur Blass et als. (2009) och Evans et als. 

(2011) redogörelser kan det konstateras att talangledningen är starkt förknippad med 

företagets strategi och att den berör många områden som tidigare enbart associerats 

med HRM. Talangledningen innefattar således successionsplanering, 

personalutveckling och karriärplanering. Thunnissen et al. (2013a) konstaterar att 

talangledningen är ett delområde inom HRM. 

Talangledningen som koncept fick sitt egentliga erkännande i slutet av 1990-talet, 

enligt Mellahi och Collings (2010). Cappelli (2009) anser dock att talangledning som 

koncept har existerat ända sedan början av 1920-talet. Fokuserad rekrytering, intern 

utveckling, successionsplanering och karriärplanering har tidigare varit skilda begrepp, 

men anses numera tillsammans utgöra en effektiv talangledning. Collings och Mellahi 

(2009) belyser vidare talangledningens strategiska betydelse. 

Stahl et al. (2012) konstaterar att definitionen av talang utgör grunden för hur 

talangledningen ska struktureras. Det problematiska med begreppen talang och 

talangledning är att varken talang (Gallardo-Gallardo et al. 2013) eller talangledning 

(Lewis & Heckman 2006) har en enhetlig definition. Därför har det varit upp till 

forskaren att bestämma vad som avses med begreppen. Om företaget inte vet vad det 

försöker utveckla kan det vara svårt att skapa en robust talangledning (Tansley 2011).  

Utgående från litteraturgenomgången kan Meyers et als. (2013) genomgång av 

talanglitteratur användas som definition på talang. Denna studie förknippar begreppet 

talang starkast med HRM om talang anses syfta på kompetens, potential och 

prestation. Dries (2013) betonar att talangdebatten också handlar om vad eller vem 
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som talang egentligen syftar på. Även denna debatt har implikationer för hur 

talangledningen byggs upp (Gallardo-Gallardo et al. 2013), eftersom den medför en 

annan debatt, nämligen den om alla individer kan anses vara talanger eller om det 

endast är ett fåtal av personalen. Stahl et als. (2012) undersökning påvisade att de flesta 

företag tillämpar en talangsyn som är en kombination av exklusiv och inkluderande 

talangsyn. Detta innebär i praktiken att företag åsidosätter resurser för hela 

personalens utveckling, men att det ändå finns ett fåtal individer som värderas högre 

och ges fler möjligheter till utveckling. 

Talangledningens främsta uppgift är att identifiera, attrahera, rekrytera, utveckla och 

behålla talangfulla individer som kan bidra till företagets framgång (Collings & Mellahi 

2009; Stahl et al. 2012). Talangledningen påverkas starkt av debatten kring vem och 

vad som är talang (Dries 2013). Utgående från företagets talangsyn bestäms det vilka 

talangledningsfrågor som företaget ska fokusera sig på. Det centrala är dock att se till 

att rätt person har rätt plats i organisationen (Evans et al. 2011).  

De studier som gjort med hänsyn till talangledningens effekter har påvisat att den har 

en positiv påverkan på både organisationens resultat och den enskilda anställda 

(Bethke-Langenegger et al. 2011). Den enskilda talangens motivation och engagemang 

gentemot arbetsgivaren ökade samtidigt som den individuella prestationen 

förbättrades. För att talangledningen ska vara effektiv ska organisationen vara tydlig 

med vad som förväntas av talangerna (Bhatti et al. 2011). 

Utgående från litteraturgenomgången kan det vidare konstateras att talangledning som 

forskningsområde fått mycket uppmärksamhet (Dries 2013). Forskningen är dock 

knapphändig ur ett individperspektiv (Festing och Schäfer 2014) och managerialistisk 

(Thunnissen et al. 2013a), där främst företagets syn på talangledning belyses. Därför 

anser forskare att individen och dess reaktioner på talangledning bör ges större 

utrymme för att kunna föra forskningen framåt (Dries 2013; Gelens et al. 2014). 

Speciellt individers reaktioner på identifiering som talang (Björkman et al. 2013) och 

rättvisa i talangledning (Gelens 2014) är områden på individnivå som fått 

uppmärksamhet. Dessutom tyder forskningen på att en tydlig exklusiv talangledning är 

den mest effektiva och uppskattade formen av talangledning, eftersom personalen 

upplever den som klar och hämmande av ryktesspridning (Sonnenberg et al. 2014). Om 

företaget väljer att ägna sig åt en tydlig och öppen talangledning får det räkna med att 

förväntningarna ökar hos personalen. Då är det viktigt att det finns en strategi för att 

möta dessa krav för att undvika en negativ effekt av talangledningen (Höglund 2012). 
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För att sammanfatta teorin, har jag valt att med Figur 4 lyfta fram den syn som råder 

inom talangledningslitteraturen.  

Figur 4 Talangledning ur ett makroperspektiv 

 

Figur 4 belyser litteraturens sätt att se talangledning ur ett makroperspektiv. När 

talangledningen kommuniceras otydligt eller allmänt är den en del av företagspolicyn 

där tydlig och detaljerad struktur ofta saknas. Guthridge, Komm & Lawson (2008:51, 

58–59) anser att de flesta företag har en företagspolicy när det kommer till 

talangledning. Talangledningen misslyckas dock oftast på grund av bristande struktur 

eller för att tillräckliga resurser inte investerats i talangledningen. Därmed har ett 

långsiktigt och effektivt program inte kunnat skapas. Då talangledningen 

kommuniceras klart och strukturerat är den en del av affärsplanen. Affärsplanen 

beskriver företagets långsiktiga strategi och definierar hur den ska uppnås. På 

detaljnivå innehåller affärsplanen såväl finansiella som personalrelaterade frågor. 

Bland annat Stahl et als. (2012) forskning förespråkar en integration av 

talangledningen i företagets strategi och kultur, där en affärsplan skapas med en klar 

definition på begreppet talang. Gelens et al. (2014:159) anser vidare att undersökningar 

bör göras på mikronivå för att forskningsområdet ska kunna utvecklas. 

Tyngdpunkten i min forskning kommer att ligga på talangernas upplevelser av 

talangledning samt hur de vill bli ledda. Därefter kommer företagets syn att diskuteras 

för att förklara och förstå eventuella upplevelser hos talangerna. 
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3 METOD 

I detta kapitel presenteras och redogörs för forskningsprocessen som ligger till grund 

för den empiriska undersökningen. Kapitlet är strukturerat så att forskningsuppgiften 

presenteras först och därefter redogörs det för min studies metodval. Sedan skildras 

studiens vetenskapsfilosofiska förhållningssätt, angreppssätt och metodsynsätt.  

Därefter redogör jag för forskningens design och hur jag gått till väga för att samla in 

datamaterialet och hur det har analyserats. Avslutningsvis kommer jag i detta kapitel 

att föra en kritisk metoddiskussion där undersökningens trovärdighet och 

tillförlitlighet behandlas. Kapitlet avslutas med att även forskningens etik behandlas. 

3.1 Forskningsuppgift 

I denna undersökning kommer jag att undersöka hur talanger upplever 

talangledningen i ett finländskt företag och vilka faktorer som påverkar dessa 

upplevelser. Jag kommer även att undersöka hur talangerna vill bli ledda. 

Undersökningen kommer således att undersöka och beskriva följande fenomen: 

1. Hur upplever talangfulla individer talangledning och vilka faktorer påverkar 
upplevelsen?  

2. Hur vill talanger bli ledda? 

Avsikten med avhandlingen är att utöka kunskapen inom talangledning och belysa 

personalens synvinkel inom ett forskningsområde som oftast analyseras från företagets 

perspektiv.   

3.2 Forskningsfilosofi och metod 

Valet av vetenskapsfilosofi beskriver forskarens sätt att se på världen. Undersökningens 

syfte kommer att spela stor roll för hur problemet kommer att närmas och hur 

undersökningen kommer att struktureras. Det är lätt att anse att en filosofi är bättre 

lämpad än en annan, men egentligen ska forskaren utgå från sina forskningsfrågor för 

att veta hur undersökningen ska genomföras för att kunna besvara syftet. (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009:108–109.)  

Patel och Davidson (2003:26) har specifikt valt att lyfta fram två vetenskapsfilosofiska 

förhållningssätt, nämligen positivismen och hermeneutiken. Positivismen stöder enligt 
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Alvesson och Sköldberg (2008:32–35) tanken på en enhetlig vetenskap. Verkligheten 

observeras och data, som helst är mätbart, studeras för att kunna generalisera från fall 

till fall och påvisa samband. Ur kritiken till positivismen uppstod vetenskapsfilosofier 

som ansåg att verkligheten skulle analyseras djupare än enbart observerbar data. Dessa 

filosofier, bland annat hermeneutik och fenomenologi, ansåg att positivismen var för 

statisk i sin tolkning och fokuserade sig för mycket på observerbar data. 

Hermeneutiken beskrivs av Patel och Davidson (2003:28–30) som ett sätt att studera 

och tolka människans företeelser och handlingar.  

Saunders et al. (2009:106) poängterar att forskaren bestämmer metoden utgående från 

forskningsfrågorna och sättet hur forskaren ämnar söka svar på sina frågeställningar. 

Widerberg (2002:15) skriver att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst då forskaren 

undersöker karaktären eller egenskapen hos ett fenomen, medan den kvantitativa 

metoden används då mängder fastställs och forskaren vill gå på bredden. Positivismen 

och hermeneutiken har oftast ställts emot varandra där positivismen starkt 

sammankopplats med kvantitativ och statistik analys av hårddata, medan 

hermeneutiken anses stå för kvalitativ analys där forskaren har en subjektivt engagerad 

och öppen roll (Patel och Davidson 2003:29).  

Patel och Davidson (2003:31) konstaterar också att det finns vissa likheter mellan 

positivism och hermeneutik och har därför valt att presentera alternativa empirinära 

forskningsansatser, varav fenomenologin är en av dem. Larsson (1986:11), Denscombe 

(2009:110) och Kvale och Brinkmann (2009:42) beskriver fenomenologin som en 

kvalitativt inriktad forskningsansats med intresse för människors egna föreställningar 

och upplevelser av fenomen. Forskaren är ute efter den subjektiva upplevelsen och 

strävar efter att förstå den enskilda individen. Vidare påpekar Larsson (1986:11) att 

inom fenomenologin är forskare intresserade av essensen, det vill säga kärnan i 

upplevelserna, och försöker därför undvika att ha förutfattade meningar vid 

bearbetningen av empirisk data och identifieringen av essensen. Det ges en inblick i 

människors ställningstagande, hur de reagerar och vilka attityder de har samtidigt som 

forskaren försöker förstå de studerades tankevärld. Denscombe (2009:110–112) anser 

att fenomenologins syfte är både att få fram och att presentera en så tydlig bild som 

möjligt av det centrala i människors upplevelser. Denna bild ska överensstämma med 

ursprungskällan. 

Fördelarna med att bedriva en fenomenologisk undersökning är många. Det ger 

forskaren möjligheten att gå på djupet i sin undersökning av ett litet sampels 
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upplevelser. Återgivandet av informanternas redogörelser är äkta, detaljerade, 

trovärdiga och genom att beskriva människors egna upplevelser är det lättare för 

läsaren att relatera till. Fenomenologins nackdel är att den betonar subjektiviteten i 

stället för objektiviteten. Djupgående intervjuer med endast ett fåtal informanter har 

också påverkan på generaliserbarheten. (Denscombe 2009:120.) 

I min avhandling har jag valt att undersöka människors upplevelser. Därför anser jag 

att fenomenologin lämpar sig som forskningsansats för min studie. Genom att använda 

mig av Saunders et als. (2009:119) jämförelse av forskningsfilosofier kan jag utläsa att 

mitt val av ansats är lämpad. Saunders et al. använder i stället för fenomenologi 

begreppet interpretivism, som anses härstamma från fenomenologin. För att kunna 

veta vilken forskningsfilosofi som avhandlingen ska utgå från måste forskaren ta 

ställning till hur denne ser på verkligheten (ontologi), vad som anses vara acceptabel 

kunskap (epistemologi) och vad som är värdets roll i undersökningen (axiologi). Ur 

matrisen kan jag utläsa att ett interpretivistiskt förhållningssätt innebär att jag ser 

verkligheten som en social konstruktion som är subjektiv och kan förändras. 

Kunskapssynen är subjektivistisk och axiologin är att undersökningen är värdebunden, 

där forskaren är en resurs i undersökningen och således kommer att vara subjektiv. 

Vidare betonar Saunders et al. (2009:116) att en fenomenologisk forskningsansats 

lämpar sig bäst för att undersöka unika och komplexa situationer som härrör från 

beteende i organisationer och frågor relaterade till HRM. 

3.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Patel och Davidson (2003:23) beskriver forskarens arbete som en process där teorier, 

som på ett så verkligt sätt som möjligt ska återspegla och ge kunskap om verkligheten, 

produceras. Arbetet i detta fall innebär att relatera teori och verklighet. Alvesson och 

Sköldberg (2008:54–55) presenterar tre angreppssätt för hur denna relatering kan gå 

till. Dessa är deduktion, induktion, och abduktion. Deduktion beskrivs som ett sätt att 

testa teorin mot verkligheten. Forskaren börjar med att utveckla en teoretisk 

referensram och hypoteser som sedan testas mot verkligheten och om det är 

nödvändigt så justeras teorin efter resultaten (Patel och Davidson 2003:23; Saunders et 

al. 2009:124–125). Det induktiva sättet att arbeta innefattar enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008:54) att utgå från ett antal enskilda fall och generalisera utgående från 

resultatet. Patel och Davidson (2003:24) påpekar att det induktiva angreppssättet kan 

vara riskfyllt med tanke på generaliserbarheten i empirin. Både det induktiva och det 



 

 

37 

deduktiva angreppssättet innebär att forskarens egna föreställningar och idéer kommer 

att påverka de formulerade teorierna. Enligt Patel och Davidsson (2003:24) och 

Alvesson och Sköldberg (2008:55–56) är abduktionen en kombination av deduktion 

och induktion och kan antas vara det vanligaste angreppsättet vid fallstudier. Forskaren 

ges möjlighet att växla mellan teori och empiri under forskningsprocessen och kan 

således anpassa forskningen efter det empiriska materialet. 

I min undersökning har jag använt mig av ett abduktivt angrepssätt, eftersom jag i viss 

mån har växlat mellan teori och empiri och anpassat teorin efter resultatet av den 

empiriska studien. Problemställningen har fungerat som utgångspunkt och jag har 

därmed inte formulerat några hypoteser. 

3.4 Forskningsdesign 

Enligt Saunders et al. (2009:136–137) ska forskningsdesignen fungera som en plan som 

leder till att avhandlingens forskningsfrågor besvaras. Forskaren ska således först 

bestämma sig för vilken strategi som ska följas för att besvara syftet. Mitt syfte söker ett 

svar på frågan hur och ska utföras i en organisation för att om möjligt skapa en 

förståelse för en grupp individers upplevelse. Saunders et al (2009:146) föreslår olika 

strategier som forskaren kan använda sig av för att svara på denna typ av 

frågeställning. Av dessa är fallstudien ett utmärkt sätt att studera ett fenomen i sin egen 

kontext. Fallstudien har också en möjlighet att generera svar på vad, hur och varför. 

Fallstudier används oftast i förklarande eller explorativa studier och det är oftast ett 

specifikt fall som undersöks. Vidare anses fallstudie av ett enskilt fall vara specifikt 

lämpat om forskaren är ute efter att observera och analysera ett fenomen som få har 

tänkt på tidigare.  

Gummesson (1991:75) presenterar tre typer av fallstudier: explorativa, deskriptiva och 

förklarande. En explorativ fallstudie fungerar som en form av pilotstudie som kan 

generera mer specifika frågor och hypoteser som senare testas. Saunders et al. 

(2009:139–140) anser också att explorativa studier lämpar sig för forskning som 

undersöker ett fenomen ur en ny infallsvinkel. En explorativ studie görs främst genom 

att intervjua experter inom det undersökta området, intervjuer med en fokusgrupp eller 

en litteraturstudie. Deskriptiva fallstudier beskrivs av Gummesson (1991:75) som ett 

sätt att observera, rapportera och beskriva en specifik situation. Saunders et al. 

(2009:140) anser att deskriptiva studier kan vara en del av en explorativ studie. En 

förklararande studie är oftast kvantitativ och söker samband mellan olika variabler 
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(Saunders et al. 2009:141). Min studie kommer således att vara en explorativ fallstudie, 

eftersom jag undersöker ett fenomen ur en ny synvinkel. Tidigare forskning har 

studerat talangledningen ur ett makroperspektiv medan min forskning är gjord ur ett 

mikroperspektiv. Undersökningens explorativa natur förklaras av att min studie belyser 

talangens synvinkel, i stället för företagets, som dominerar talangledningslitteraturen. 

Saunders et al. (2009:106, 151–152) nämner också att forskaren ska ta ställning till 

vilken typ av metod som kommer att användas vid insamlandet av det empiriska 

materialet. Som jag tidigare redogjort för kommer jag att använda mig av en 

fenomenologisk ansats där målet är att undersöka ett fenomen på djupet. För att lyckas 

med detta anser Saunders et al. (2009:119) att kvalitativa metoder lämpar sig bäst. 

Därför har jag valt att göra personliga intervjuer för att kunna ställa följdfrågor. På 

detta sätt får jag en klar och djup förklaring av ett upplevt fenomen och därför kommer 

jag enbart att använda mig av kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder. 

Vidare poängterar Saunders et al. (2009:155) att forskaren måste sätta upp en tidsram 

för sin forskning. Därtill bör forskaren bestämma om denne ämnar studera ett fenomen 

över en lång tid eller enbart få en övergripande stillbild av hur fenomenet upplevs för 

tillfället. Det vanligaste sättet är att göra en studie som är en form av tvärsnittsstudie, 

eftersom forskaren sällan har möjlighet att samla in material under en längre tid. Detta 

överensstämde med min tidsplan också och således har jag gjort en tvärsnittsstudie. 

Fördelen med denna typ av studie var i mitt fall att jag var intresserad av upplevelser. 

Jag var inte intresserad av att studera fenomenet över en längre tid, eftersom jag inte 

var ute efter att beskriva själva talangledningsprocessen, utan hur den upplevs. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

När det är fråga om fallstudier anser Saunders et al. (2009:146) att forskaren kan 

använda sig av flera olika metoder. Forskaren kan exempelvis observera, intervjua, 

analysera dokument eller göra enkätstudier. Om det är möjligt kan flera metoder 

användas samtidigt för att stärka trovärdigheten. Kvale och Brinkmann (2009:133) 

lyfter fram att intervjuer ofta används som datainsamlingsmetod vid fallstudier. Då kan 

det också vara bra att genomföra en pilotstudie för att testa hur väl frågorna är 

konstruerade och hur de uppfattas av informanterna. Denscombe (2009:117) anser 

också att intervju lämpar sig bra som datainsamlingsmetod vid fenomenologiska 

studier då forskaren är ute efter subjektiva åsikter. 
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3.5.1 Intervju som datainsamlingsmetod 

Syftet med att använda sig av kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod är att den 

erbjuder en flexibilitet som gör det möjligt att skapa en mer djupgående och utförligare 

diskussion mellan intervjuaren och informanten. Detta är viktigt för att kunna få fram 

personliga åsikter och upplevelser av specifika fenomen. (Patel och Davidson 2003:69; 

Denscombe 2009:117; Kvale och Brinkmann 2009:39.) I mitt fall erbjöd flexibiliteten 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor som gav ett rikare svar. 

Innan själva intervjun anses det vara relevant att informera informanterna om syftet 

med och hur intervjun kommer att gå till. Det är också viktigt att berätta hur svaren 

kommer att användas. (Patel och Davidson 2003:70.) Jag valde att skicka ut ett mail till 

mina informanter (se Bilaga 3) innan själva informationssituationen. Dessutom gick jag 

igenom detta än en gång då jag träffade dem personligen. 

Trost (2010:74–76) diskuterar kring fördelar och nackdelar av att använda sig av 

ljudupptagare under intervjusituationen. Genom att banda intervjuerna är det lättare 

att följa med vad som sägs och således kan forskaren naturligt formulera följdfrågor. 

Forskaren behöver inte fokusera sig på att anteckna svaren, utan kan senare lyssna på 

dem i sin helhet och samtidigt observera personernas ansiktsuttryck. Nackdelen är att 

vid utdragna intervjuer blir utskrifterna av intervjuerna långa och svåra att hålla koll 

på. Dessutom kanske informanterna upplever det obehagligt att deras svar blir 

inspelade. I mitt fall frågade jag lov om att få banda intervjuerna. Utskrifterna av 

svaren tog lång tid och resulterade i över 50 sidor material. 

Enligt Widerberg (2002:68) strukturerar forskare oftast innan intervjusituationen 

någon form av lista på frågor de vill ha svar på. Detta underlättar intervjun och 

fungerar som forskarens hjälpreda. Trost (2010:71) kallar denna lista för intervjuguide. 

Patel och Davidson (2003:71–73) diskuterar utformningen av intervjuguiden och 

betonar att forskaren måste ta ställning till vilken nivå av standardisering och 

strukturering som guiden ska ha. En låg standardisering innebär att forskaren skapar 

frågorna under intervjusituationen medan en hög standardisering innebär att 

intervjuguiden är mer statisk där liknande frågor ställs, och dessutom i samma 

ordning, till varje informant. Ju högre standardiseringsgrad, desto mer är forskaren ute 

efter att generalisera och jämföra. Struktureringen syftar på hur stort svarsutrymme 

som ges åt informanten. Enkäter är oftast strukturerade med fasta svarsalternativ 

medan intervjuerna erbjuder informanten möjlighet att tolka, utveckla och resonera 
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kring sina svar. I min guide (se Bilaga 2) har jag valt att hålla en ganska hög 

standardisering, medan struktureringen är relativt låg, eftersom jag är ute efter 

individuella upplevelser och vill kunna jämföra svaren. Därmed kan min intervju anses 

vara semistrukturerad, eftersom den erbjuder möjligheter till följdfrågor. 

Lantz (2007:60) anser att det kan vara bra att göra en provintervju innan utförandet av 

själva huvudstudien. Detta möjliggör att forskaren kan kolla intervjuns tillförlitlighet 

och upplägg. Jag valde att göra min första intervju som provintervju. Efter denna lade 

jag till ett par frågor till guiden. Provintervjun inkluderades också i själva 

huvudundersökningen.  

3.5.2 Presentation av fallföretag och informanter 

Saunders et al. (2009:146) poängterar att valet av fall möjliggör studerandet av ett 

fenomen från en ny synvinkel. I mitt fall har jag valt att studera personalens syn på 

talangledning.  Detta är ett område inom vilket det existerar bristfällig empirisk 

undersökning. 

Gummesson (1991:11, 21) anser att forskarens största utmaning är att få tillgång till ett 

företag. Med tillgång anses hur nära forskaren kan komma det som undersöks för att 

på så sätt få en verklighetsbaserad bild av vad som händer. För att få tillgång till ett 

material, betonar Gummesson (1991:28) att två typer av personer är viktiga. Dessa 

beskrivs som en form av portvakt och informant. Portvakten möjliggör att du får 

tillgång till informanterna. Informanterna i sin tur är de som blir intervjuade och kan 

bidra med värdefull information. I vissa sammanhang kan informanten även ses som 

någon som hjälper till att hitta andra informanter. Personer som intervjuas refereras 

oftast till som respondenter, informanter eller intervjuobjekt. I mitt fall fick jag kontakt 

med ett företag som jag garanterades fullständig tillgång till. Mitt fallföretag, Oy KWH 

Mirka Ab, kommer att presenteras närmare i samband med presentationen av det 

empiriska materialet, samtidigt som det ges en bild av företagets talangsyn och 

talangledning.  

Saunders et al. (2009:146) betonar att vid fallstudier ska experter inom området 

intervjuas. Trost (2010:137) konstaterar att kvalitativa studier oftast strävar efter att 

omfatta en heterogen grupp inom vissa ramar. Samplet ska dessutom vara heterogent 

inom homogeniteten. För min studie innebar detta att jag behövde identifiera personer 

inom mitt fallföretag som skulle motsvara vissa givna kriterier. Jag konsulterade Oy 
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KWH Mirka Ab:s HR-chef Olav Hellman och gav honom förslag på hurdana personer 

jag var intresserad av. Urvalet baserade sig på följande kriterier: 

 Personen ska ha hög potential och högt strategiskt värde och vara viktig för 
organisationens framgång (Evans et al. 2011:258).  

 Dessa personer är nyckelpersoner för framtiden (Collings & Mellahi 
2009:304).  

 

Utgående från detta identifierade Olav Hellman åtta stycken informanter som 

motsvarade mina kriterier. De identifierade talangerna motsvarade en grupp som 

ansågs heterogen i homogeniteten, eftersom det existerade variaton med hänsyn till 

utbildningsnivå, position i företaget samt år i företaget. Dessutom bestod samplet av 

både kvinnor och män, av vilka en del hade blivit rekryterade medan andra hade själv 

sökt anställning. Denscombe (2009:251) anser att vid intervjuundersökningar kan 

forskaren medvetet välja ut informanter som anses kunna bidra med intressant 

information eller som har en unik position i relation till det undersökta fenomenet. 

Eftersom jag inte kände informanterna var det logiskt att någon som är ansvarig för 

talangledningen skötte identifieringen.  

3.5.3 Undersökningens genomförande  

Jag valde att kontakta informanterna på förhand genom att skicka ett brev (se Bilaga 3) 

till dem som HR-chef Olav Hellman sedan vidarebefordrade till de utvalda 

informanterna. Meningen med detta brev var att ge de på förhand utvalda 

informanterna tid att reflektera kring frågeställningar som kunde uppfattas som svåra. 

Att dessa individer dessutom inte fått en tydlig talangstatus i företaget gjorde att brevet 

kändes än mer relevant för att få till en givande intervju. 

Intervjuerna, som tog 40–50 minuter, gjordes på Oy KWH Mirka Ab:s fabrik i Jeppo. 

Hälften av intervjuerna gjordes den 14.3.2014, medan resterande intervjuer gjordes 

den 17.3.2014. Intervjuspråket var svenska och alla intervjuer bandades för att sedan 

transkriberas. Den semistrukturerade intervjun visade sig vara nyttig, eftersom vissa 

frågor krävde följdfrågor för att klargöra upplevelsen. Intervjusituationen var 

avslappnad, vilket jag upplevde som viktigt för att informanterna skulle dela med sig av 

sina erfarenheter. De intervjuade hade dessutom olika erfarenheter beroende på deras 
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position inom företaget och således krävde det att intervjusituationen kunde anpassas 

efter informanten.  

Innan intervjun redogjorde jag för informanterna om vilken relation jag hade till 

företaget. HR-chefen Olav Hellman fungerar som min mentor för tillfället och det 

innebar att vissa av de intervjuade hade tidigare sett mig i huset. Jag upplevde det dock 

inte som ett problem, eftersom jag tydligt informerade om syftet med min 

undersökning och att svaren skulle behandlas anonymt. Vidare var vissa av 

informanterna tvungna att fundera efter mera på grund av att de inte reflekterat 

tidigare kring deras situation samt att de inte heller var insatta i vad talangledning 

innebär. Kvale och Brinkmann (2009:144) anser det vara viktigt att forskaren visar 

intresse och lyssnar på informanten. På så sätt skapas en god kontakt till den 

intervjuade. Genom att fortlöpande analysera varje intervjusituation kunde jag sedan 

notera viktiga frågor som kunde tas upp och som gjorde det enklare att genomföra 

intervjuerna. 

3.5.4 Analys av det empiriska materialet 

Innan den egentliga analysen av det empiriska materialet påbörjades valde jag att 

transkribera intervjuerna. Detta gjordes för att få en mer övergripande bild av det 

material som samlats in. Vid transkriberingen valde jag att omskriva dialektala uttryck 

till högsvenska. Efter detta påbörjades kodningen och koncentreringen av svaren. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009:217) används dessa procedurer för att organisera 

intervjutexter och koncentrera svaren så att den underförstådda meningen i utsagorna 

även kommer fram. Förutom att detta organiserar utsagorna, ger det en klarare 

struktur och överblick. 

Enligt Denscombe (2009:98) är meningskoncentrering något som vanligtvis används 

som analysmetod i samband med fenomenologiska undersökningar. Kvale och 

Brinkmann (2009:221–223) beskriver förloppet som en process. Under detta förlopp 

bildar sig forskaren en helhetsuppfattning av utsagan, identifierar centrala teman som 

sedan knyts koncist samman till en deskriptiv utsaga utan överflödig information. 

Genom denna typ av analys kan centrala teman hittas som sedan kan fungera som 

grund för mer omfattande tolkningar och teoretiska analyser. Meningskoncentrering 

som analysmetod begränsar sig inte enbart till fenomenologin, utan används även i 

andra typer av kvalitativa undersökningar.  
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Jag inledde analysarbetet genom att läsa utsagorna och skapa mig en helhetsbild av 

materialet. Därefter kodades varje informants utsaga i form av ett fiktivt namn. Jag 

valde att benämna dem som informant A, B, C osv. för att undvika att avslöja 

informantens kön. Därefter delades materialet in i kategorier. Jag valde att jobba 

utgående från mina två forskningsfrågor och således pågick två parallella analyser. 

Under denna analysprocess växte centrala teman fram som sedan anses representera 

fenomenet, forskningens essens. Kvale och Brinkmann (2009:223) betonar att det är 

viktigt att forskaren ställer sådana frågor som ger rika och nyanserade svar för att 

denna analysmetod ska vara relevant. I mitt fall har jag valt att ställa följdfrågor om 

frågorna besvarades bristfälligt.  

3.6 Kritisk metoddiskussion 

Tidigare forskning har främst närmat sig det undersökta problemområdet från ett 

makroperspektiv. När det gäller metodvalet kunde det varit motiverat att genomföra en 

kvantitativ undersökning som skulle ha kunnat kartlägga vilka företag i Finland som 

ägnar sig åt någon form av talangledning. Detta skulle ha gett en större bas för urval av 

fallföretag och kanske också möjliggjort en jämförande studie mellan två företag där 

det ena ägnar sig åt otydlig talangledning, medan det andra har ett uttalat 

talangprogram. Trots att min undersökning inte utgick från en kvantitativ studie, har 

jag kontaktat över tio olika företag både via e-post och genom att personligen diskutera 

med företag på olika mässor. Det problem som jag oftast stötte på är att företagen inte 

ville ge mig tillgång till deras program, vilket också Gummesson (1991) lyfter fram som 

en av forskarens största utmaningar. Andra företag valde dessutom att inte svara på 

kontaktförsök, vilket jag tolkade som att de inte var intresserade av att delta i 

undersökningen. Genom att fortsätta kontakta företag lyckades jag få tillgång till mitt 

fallföretag, främst tack vare att företagets HR-chef var min mentor. För att i framtiden 

kunna vidga kunskapen om talangledning behövs det i framtiden både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. 

3.6.1 Undersökningens trovärdighet och äkthet 

Trost (2010:132–134) och Denscombe (2009:378) anser att forskaren ska kunna 

reflektera kring sin undersökning och visa på att de resultat som framkommit är 

riktiga. Genom att redogöra för tillvägagångssätten i undersökningen röjer forskaren 

undan eventuell misstro som kan uppkomma gentemot resultaten. För att undvika en 
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brist på tillförlitlighet och trovärdighet ska forskaren bevisa att undersökningen 

grundar sig på erkända goda metoder för att bedriva forskning.  

Trost (2010:131–133) för ett resonemang kring begreppen validitet och reliabilitet. Han 

understryker att reliabilitet starkt förknippas med något som mäts och således tillhör 

positivismen och kan förknippas med den kvantitativa metoden. Validitet i sin tur 

mäter huruvida mätinstrumentet är giltigt och om den mäter det som avsetts. Således 

förespråkar validiteten användningen av statiska mätinstrument där svarsalternativen 

är fasta, vilket förknippas med den kvantitativa metoden. Enligt Trost är begreppen 

tillförlitlighet (reliabilitet) och trovärdighet (validitet) att föredra vid kvalitativa 

undersökningar. Lincoln och Guba (i Bryman & Bell 2013:402) föreslår begreppen 

trovärdighet och äkthet som grundläggande kriterier för bedömningen av kvaliteten på 

en kvalitativ studie. Jag har utgått från Lincoln och Gubas sätt att utvärdera kvalitativa 

undersökningar. 

Trovärdighetsbegreppet delas in i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse. För att studien ska uppfylla kriterierna för att vara 

tillförlitlig, krävs det att forskaren säkerställer att undersökningen utförts i enlighet 

med de regler som finns.  Dessutom kan en form av deltagarvalidering genomföras, där 

informanterna delges resultaten för att bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet 

på ett korrekt sätt. Detta ska göras för att ge informanten möjlighet att själv kunna 

bestämma över sina utsagor och således möjligtvis censurera sådant som kan ha en 

negativ påverkan på individen. (Bryman & Bell 2013:402–403.)  

För att uppnå tillförlitlighet har jag följt givna metodologiska ramverk. Däremot har jag 

valt att inte genomföra en deltagarvalidering, även om det faktum att jag skickat de 

slutliga resultaten åt informanterna kunde ses som det.  Skulle jag ha skickat svaren till 

informanterna, fanns det en risk för att viktig information skulle ha modifierats, vilket 

också Bryman och Bell (2013:403) poängterar. 

För att ytterligare stärka studiens trovärdighet är det också viktigt att studien uppfyller 

kriterierna för överförbarhet (Bryman & Bell 2013:403). Patel och Davidson 

(2003:106) konstaterar att kvalitativa studier oftast är unika, vilket gör det svårt att 

generalisera resultaten och överföra dem till att gälla i ett annat sammanhang. 

Djupgående intervjuer med endast ett fåtal informanter har också påverkan på 

generaliserbarheten (Denscombe 2009:120). Bryman och Bell (2013:417) anser att 

fallstudiers resultat inte kan generaliseras till att gälla för en population. Resultaten ska 
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däremot generaliseras till teori. Det är de teoretiska slutsatserna som görs på basis av 

resultaten som är viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten. Därför ska 

forskaren göra en noggrann beskrivning av sina resultat så att andra kan ta ställning till 

hur pass överförbara resultaten är. Detta innebär att min undersökning är överförbar 

så länge jag endast formulerat teoretiska hypoteser i stället för att generalisera 

resultaten till att gälla en population. 

Den tredje faktorn att ta i betraktande för att bedöma forskningsresultatens totala 

trovärdighet, är studiens pålitlighet (Bryman & Bell 2013:405). Trost (2010:131–133) 

anser att en pålitlig studie är stabil och inte kan utsättas för slumpen.  Med detta menas 

att om en liknande undersökning görs vid ett senare tillfälle ska den generera liknande 

resultat. Detta innebär att i en pålitlig studie har forskaren redogjort grundligt för 

forskningsprocessen. Larsson (1986:38–39) anser att pålitligheten i undersökningens 

resultat kan stärkas genom att använda sig av en medbedömare, vilket dock är ovanligt 

enligt Bryman och Bell (2013:405). Detta innebär enligt Larsson (1986:38–39), att en 

person klassificerar undersökningens utsagor i kategorier som färdigt sammanställts av 

forskaren. Ju högre samstämmighet mellan forskaren och medbedömaren, desto högre 

pålitlighet anses undersökningen ha. Kritik kan dock riktas mot detta, eftersom 

medbedömaren inte kan ta ställning till hur kategorierna utformats. 

I min studie har jag beskrivit min forskningsprocess noggrant (kapitlen 3.5.3 och 3.5.4) 

och dessutom bifogat intervjuguiden. På grund av intervjuernas konfidentialitet, kan 

jag inte bifoga de transkriberade intervjuerna. Däremot har jag använt mig av en 

medbedömare utan kunskap om talangledning, för att kategorisera utsagorna till den 

andra forskningsfrågan ”Hur vill talanger bli ledda?”. I och med att samstämmigheten 

översteg 85 % kan analysen av undersökningen anses vara pålitlig. Studiens pålitlighet 

kunde ha förbättras genom offentliggörandet av transkriberingarna. 

Den fjärde faktorn som ska beaktas för att uppnå en trovärdig studie är möjligheten att 

bekräfta resultaten. Detta innebär att det ska vara tydligt i undersökningen att 

forskaren inte har låtit subjektiva värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

utförandet av undersökningen eller dess slutsatser. (Bryman & Bell 2013:405.) 

Jag har utgått från en intervjuguide, där informanten getts möjlighet att fritt berätta 

om sina upplevelser, för att undvika påverkan av min subjektiva uppfattning. Jag valde 

även att göra den första intervjun som en form av pilotintervju för att därigenom 

säkerställa att intervjun inte upplevdes som styrande. Dessutom har jag konsulterat 
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handledare gällande analysen, för att undvika förhastade slutsatser. Därför kan jag anta 

att jag inte medvetet påverkat denna studies resultat. 

Bryman och Bell (2013:405) anser att förutom att beakta trovärdigheten, är det också 

skäl att granska studiens äkthet. Ett av de centrala bedömningskriterierna är att 

studien ska ge en rättvis bild av de möjliga olika åsikter och upplevelser som existerar i 

den undersökta gruppen. Jag har därför valt att också redovisa avvikande åsikter, för 

att på så sätt kunna förmedla en mångsidigare bild av utsagorna. I min studie 

identifierades olika typer av talanger för att kunna ge en så bred bild av talangers 

upplevelser som möjligt. Detta innebär att talangerna hade olika bakgrund gällande 

utbildning och anställningssätt. De hade också olika positioner inom företaget och både 

kvinnor och män var representerade. De personer som intervjuades var sådana som 

företaget ansåg vara talanger, men företaget hade inte informerat dem om deras status 

på grund av företagspolicyn. Detta kan säkert ha påverkat den bild som talangerna 

förmedlade. Däremot var inte studiens syfte att granska identifierade talanger eller hur 

ett talangprogram är uppbyggt, vilket skulle för det första ha omöjliggjort dessa 

talangers medverkan då de inte blivit identifierade tidigare. För det andra skulle en 

granskning av hur talangledningen är uppbyggd krävt mer omfattande undersökningar. 

Eftersom talangernas upplevelser var i fokus anser jag att informanterna på grund av 

sin ställning i företaget har tillräckligt omfattande och ingående kunnat beskriva 

talangernas upplevelser av en otydlig talangledning och reflektera över hur de skulle 

vilja bli ledda. 

3.6.2 Forskningsetik 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009:78) bör forskaren beakta möjliga etiska problem 

under hela forskningsprocessen och det faktum, att det uppstår etiska frågeställningar 

som forskaren bör ta ställning till. Detta härleds till att forskningen berör privata 

angelägenheter som ska redovisas offentligt. Denscombe (2009:193) anser att det finns 

etiska riktlinjer som ska fungera som utgångspunkt för forskningen. Dessa är 

konfidentialitet, informerat samtycke, konsekvenser och forskarens roll. I min 

forskning har specifika kriterier använts för att välja ut informanter. Dessa har sedan 

fått ta ställning till om de ville vara med i undersökningen. För att kompensera för 

eventuella bortfall, identifierades ett större antal möjliga informanter än de åtta som 

slutligen deltog. Informanterna fick sedan ett brev av mig där de informerades om 

syftet med undersökningen samt hur deras svar skulle behandlas. Jag valde dessutom 
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att repetera dessa frågeställningar innan intervjun och klargöra att deras svar 

behandlas konfidentiellt och att tystnadsplikt gäller. 

Kvale och Brinkmann (2009:88) betonar att informanternas utsagor inte ska kunna 

kopplas till ursprungskällan genom specifika kännetecken för att således kunna 

garantera konfidentialitet i undersökningen. Därför valde jag att koncentrera svaren 

och omskriva dem så att dialektala uttryck föll bort. Trost (2010:127) tillägger också att 

utsagorna kan skrivas om, utan att förvränga svaren, så att endast väsentlig data 

kommer med. Om citat används är det viktigt att inte använda sådana citat som 

avslöjar informanten och att vid redovisningen använda fingerade namn. Med 

fingerade namn avses att informantens riktiga namn inte används utan ett alias som 

gör att intervjuaren kan hålla kolla på vem som sagt vad men att läsaren inte kan 

koppla svaren till en specifik individ.  

När det gäller forskarens roll anser Kvale och Brinkmann (2009:90–91) att det är 

viktigt att sträva efter att uppnå hög vetenskaplig kvalitet på den publicerade 

kunskapen. Med detta menas att forskningsproceduren ska hållas transparent och 

resultaten ska spegla det som framkommit i undersökningen. Dessutom ska forskaren 

vara oberoende och således undvika att ta ställning eller betona någon specifik parts 

åsikter. Detta kan vara svårt då både informanterna och en möjlig finansiär av 

undersökningen försöker påverka slutresultaten för egen vinning. I min forskning anser 

jag att min undersökning är transparent, eftersom jag redogjort för 

forskningsprocessen och bifogat dokument som möjliggör upprepning av min 

undersökning. Jag har dessutom undvikit att bli påverkad från företagets håll då de ser 

detta som en möjlighet att få respons och möjliga förbättringsförslag på sin 

talangledning. Den enda risken är att påverkas av informanterna, vilket anser jag mig 

ha undvikit, eftersom jag inte känner informanterna eller är anställd av företaget. 
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4 PRESENTATION AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

I detta kapitel kommer materialet för den empiriska undersökningen att presenteras. 

Undersökningen utfördes i Oy KWH Mirka Ab, ett internationellt företag med 

huvudsäte i Finland. Materialet baserar sig både på företagets syn på talangledning och 

på åtta utvalda talangers upplevelser. Kapitlet inleds med bakgrundsinformation om 

både företaget och talangerna.  Sedan kommer företagets syn på talangledning att 

presenteras. Därefter presenteras talangernas upplevelser och faktorer som påverkar 

dessa upplevelser samt hur de skulle vilja bli ledda. I resultaten kommer 

informanternas namn att inte nämnas i enhetlighet med överenskommelsen om total 

anonymitet. HR-chef Olav Hellman och HRD-manager Jonas Sandlin har fungerat som 

företagets informanter. 

4.1 Bakgrundsinformation om företaget 

Oy KWH Mirka Ab är ett globalt företag och en del av KWH-koncernen. Företaget har 

16 dotterbolag som marknadsför och säljer företagets produkter runtom i världen. 95 % 

av produkterna exporteras och företaget är specialiserat på flexibla slipmaterial och 

slipsystem som möjliggör dammfri ytbehandling. År 2013 hade företaget 1009 

anställda varav cirka 300 jobbade utomlands i dotterbolagen. I Finland har företaget 

verksamhet i Jeppo, Oravais, Jakobstad och Karis. Omsättningen var år 2013 cirka 190 

miljoner euro. (J. Sandlin, intervju 17.03.2014.) 

4.1.1 Informanterna/Talangerna 

För denna undersökning identifierade HR-chef Olav Hellman åtta stycken informanter 

utgående från uppsatta kriterier. En del av dem har blivit rekryterade till företaget, 

medan andra har själva sökt sig till Oy KWH Mirka Ab genom att skicka in en 

arbetsansökan. Informanterna har dessutom olika utbildningar och positioner. De 

jobbar på olika avdelningar och har jobbat olika länge för företaget. Vissa av dem har 

blivit befordrade. Gemensamt för talangerna är att de alla har någon form av 

anknytning till Österbotten och specifikt till området där Oy KWH Mirka Ab:s 

huvudfabrik är belägen, vilket är i Jeppo. En annan gemensam nämnare som framkom 

från resultaten är att de alla dras till utmaningar och är måna om att det går bra för 

företaget. 
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Till denna undersökning ville jag att informanterna skulle representera företagets 

talangkrets. Därför bad jag specifikt att talangerna skulle väljas ut från olika 

avdelningar och dessutom ha varierande bakgrund, erfarenhet och utbildning för att 

kunna ge en mångsidig beskrivning av talangers syn på och upplevelser av 

talangledning. 

4.2 Talangledning vid Oy KWH Mirka Ab 

Inom Oy KWH Mirka Ab är det HR-chefen som är ansvarig för talangledningen. HRD-

managern och förmännen har också viktiga roller i hur talangerna leds.  Det finns inget 

konkret talangledningsprogram i den bemärkelse som beskrivs i den rådande 

litteraturen. Detta betyder dock inte att företaget inte försöker ta hand om sina 

talanger. Enligt informanterna ägnar sig företaget åt de flesta element som ingår i 

talangledningen, men det har valt att inte benämna det som ledning av talanger. 

Begreppet talang anses vara diffust och är enligt företagets syn något som den anställda 

kan bli med rätta värderingar och personlighet. I stället talar informanterna om ett 

systematiskt och strukturerat utbildningssystem. Detta system ser till att personalen 

har den kompetens som behövs för att kunna sköta sina uppgifter. Det finns ingen 

specifik resursfördelning för talanger utan alla avdelningar får resurser för personal- 

och kompetensutveckling. Den rådande företagskulturen stöder inte särbehandling av 

vissa individer och således ägnar företaget sig inte åt en tydlig och utpekande 

talangledning. Företaget anser dock att ett växande företag där innovationer är viktiga 

har behov av talanger och talangledning, dels för att upprätthålla en god profil som 

arbetsgivare och dels för att kunna bättre ta hand om de få talanger som jobbar inom 

denna typ av industri. 

4.2.1 Talangutveckling och identifiering av talanger  

Oy KWH Mirka Ab har gått in för att redan i anställningsskedet identifiera talanger och 

personer med potential för att klara mer än de uppgifter de ursprungligen anställs för. 

Speciellt på deras produktionssida anställs folk som ska gå vidare inom företaget. Det 

finns dock en spänning vad gäller rekrytering av talanger och informanterna medger att 

företaget kunde bli bättre på att se den interna talangen i stället på att fokusera på att 

rekrytera externt.  

Det centrala i Oy KWH Mirka Ab:s talangutveckling är det årliga utvecklingssamtalet 

som genomförs med förmannen. Under detta samtal gås det igenom vad som varit bra 
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eller dåligt och om personen behöver nya utmaningar eller mer tid för att lära sig sin 

uppgift. Det är upp till förmannen att föra vidare det som kommer fram under 

utvecklingssamtalet. Under utvecklingssamtalet görs det också upp en personlig 

utvecklingsplan som innehåller en plan för personlig utveckling, utveckling av 

kompetensen och organisationen samt en utveckling av förmanskapet och 

arbetsmiljön. Denna plan fungerar som en input för utvecklingen och uppdateras 

årligen. Förmannen har en central roll i talangutvecklingen och är den person som 

identifierar möjliga talanger och kan hjälpa dem vidare. Det medges att Oy KWH Mirka 

Ab tidigare inte varit bra på att se helheter men att detta har utvecklats mycket under 

senare tid och att helheten prioriteras. Genom att försöka kartlägga personalens 

kunnande kan företaget bli bättre på kompetensutveckling.  

Trots att det inte finns specifika resurser utsatta för talanger existerar det vissa 

personer som får fler möjligheter till personlig utveckling, kompetensutveckling och 

chanser att få pröva på större utmaningar för att kunna växa in i framtida roller.  

”Våra nyckelpersoner får ingen systematisk särbehandling, men möjlighet till mera avancerade 
uppgifter. Vi är dåliga på att visa det åt dem. Visst ser de att de får lite mera än andra, men som 
det är idag ska de nog känna det på sig.” (Hellman) 

Dessa personer som anses som nyckelpersoner tas fram genom diskussioner mellan 

HR-chefen och respektive förmän. Nyckelpersonerna bereds möjlighet till mer 

avancerade positioner. De får ingen systematisk särbehandling men möjlighet till mer 

avancerade och utmanande uppgifter. Avsikten med detta är huvudsakligen att se till 

att organisationen har kompetenta personer för varje uppgift, speciellt för förmans- och 

specialistuppgifter. På grund av brist på konkret och systematisk talangledning anser 

informanterna att det är svårt att mäta hur företaget lyckats. Informanterna anser att 

företaget kunde bli mycket bättre på detta, men att det krävs mer tid för att utveckla 

systemet. Däremot finns det ett tydligt system på produktionssidan där utbildningar är 

endast få förunnade och är till för dem som har potential. 

”Det finns helt klart sådana som vi ser har mer potential i produktionen. På produktionen vet alla 
hur de ska gå tillväga för att ta sig till nästa position och det väljs ut 10 personer årligen som får 
möjligheten att gå utbildningen som tar en vidare. Det är ju för att motivera folk och få dem att 
stanna kvar inom företaget om de är duktiga som dessa ges utmaningar om de själva vill.” 
(Sandlin) 

Detta har gjort att de anställda vet vad som gäller och att de vet vad som krävs av dem 

för att de ska kunna gå vidare i sin karriär. Det innebär också att den anställda vet vad 

den själv kan göra för att främja sina möjligheter.  
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Företaget är dock månt om sina talanger och ställer höga krav på sina talanger men 

måste ibland bromsa ivern för att undvika utbrändhet. Informanterna anser att det 

säkerligen finns talanger som är missnöjda med sin nuvarande position.  

”Folk har mer jobb än de klarar av och det finns risk för burn out, speciellt på tjänstemannanivå. 
Vi har mycket folk som vill framåt och vill ta emot mer jobb och utmaningar för att utvecklas och 
gå vidare. Det är viktigt att förmannen inte upplevs som en bromskloss, men att denne ändå har 
koll på om personen faktiskt klarar av att ta emot mera jobb.” (Sandlin) 

Från HR-avdelningens sida är det viktigt att ledarna övervakar förmännen. Sedan görs 

också kontinuerliga undersökningar som utvärderar och löser eventuella problem som 

kan tänkas uppstå under dessa förhållanden. 

4.3 Upplevelser av talangledning 

Ur de svar som framkom i undersökningen har jag valt att lyfta fram sådana svar som 

de flesta av informanterna betonat. I mitt fall innebär detta att minst fyra av åtta 

informanter har haft ett överensstämmande svar. Jag har också valt att lyfta fram 

centrala faktorer som haft inverkan på hur talangledningen upplevs. Vidare har jag 

också valt att betona avvikande svar som en egen kategori, eftersom jag vill framhäva 

att det är svårt att få fram en generell åsikt om allt som undersökts.  

Det framkommer ganska tydligt i informanternas svar att Oy KWH Mirka Ab inte har 

ett tydligt talangprogram. Informanterna var till en början oförstående varför de valts 

ut att representera företagets talangkrets. Samtidigt ansågs det faktum att just de hade 

valts till att representera företagets talangers syn på talangledning som en form av 

bekräftelse och ett erkännande för ett gott utfört arbete. Detta upplevdes som 

motivationshöjande. 

”Jag ser ju mig själv inte som en talang, eftersom det finns många duktiga personer som jobbar 
för detta företag. Därför blev jag förvånad då jag fick delta i denna undersökning. Jag upplever 
dock detta som positivt, eftersom jag nu vet att de har lagt märke till min insats och att detta är 
en bra respons på att jag gör rätt saker.”  

”Jag vet inte riktigt vilka kriterierna har varit för att anses vara en talang, men nog är det ju alltid 
motiverande att få hör att man är bra och att företaget upplever att jag är viktig. Det sporrar ju 
mig att försöka lite extra.” 

Vidare menade informanterna dock att de var medvetna om att det existerade någon 

form av talangledning, eftersom de själva hade märkt att folk blivit flyttade inom 

organisationen och fått möjligheter att avancera då de gjort bra ifrån sig. Däremot 

lyftes det dock fram att orsakerna till detta inte alltid var klara och att det förekom en 

del rykten kring vem som fått fördelar och varför de fått gå framåt i sin karriär. 
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”Nog har jag märkt av att folk har fått byta avdelning och fått en högre position. Inom Mirka sker 
detta ganska ofta. Dessutom har jag hört om flera som kommit vidare och fått nya uppgifter 
inom organisationen. Visst talar vi om detta inom företaget men det är inte något som jag orkar 
bry mig om.”  

”Jag tror nog att företaget är medvetet om vem som är viktig för framtiden. Man har ju både hört 
om folk som blivit befordrade och det finns folk på ens egen avdelning som fått nya och mer 
utmanande uppgifter.” 

Informanterna menade dock att vid närmare eftertanke förstår de nog att företaget på 

något sätt investerat i deras framtid i och med att de ofta får nya utmaningar och att de 

får gå kurser. Däremot upplever de att detta är något som de flesta får möjlighet till och 

att företaget oftast behandlar personalen lika för att inte skapa missnöje. Talangerna 

upplever också att det är oftast de som själva måste ta initiativ för att de ska få gå 

kurser. 

”Jag tror nog att jag är viktig för företaget, eftersom de är väldigt tillmötesgående då det gäller 
vidareutbildning. Jag har fått gå många kurser, också sådana som inte direkt har att göra med 
mina arbetsuppgifter. Dessa kurser har jag föreslagit själv att få gå. Jag upplever att om man vill 
vidareutbilda sig måste man själv ta initiativet.” 

”Nog har jag fått gå en del kurser som har erbjudits åt de flesta på min avdelning. Jag upplever 
mig inte speciell på det sättet. Däremot har jag fått pröva på en hel del intressanta projekt som 
andra inte har fått och jag trivs med att få utmanas hela tiden.” 

Talangerna upplever vidare att en stor orsak till att de anser att de inte prioriteras har 

att göra med den finländska mentaliteten och att företagets kultur inte är sådan som 

lyfter fram individer. När det gäller den finländska och speciellt den österbottniska 

mentaliteten, upplever talangerna den som hämmande för företagets utveckling.  

”Företaget kunde bli bättre på att ta hand om sina talanger. Den österbottniska kulturen är dock 
sådan att den inte tillåter att vissa individer lyfts fram. Det är synd, eftersom det håller tillbaka 
mycket potential. I andra länder är detta system mer utvecklat och detta är något som kunde 
implementeras också i Finland.” 

”Det är ju inte ekonomisk hållbart för företaget att satsa på alla. Det finns ju bättre avkastning på 
individer som vill framåt och jobbar hårt. Företaget behöver inte sådana som inte vill jobba. 
Däremot strider det mot den jantelag som vi har i vårt land, att vissa ska få mer resurser. Det 
syns ju tydligt till och med i det finska skolsystemet. Eftersom vi inte har något tydligt system är 
ju alla i samma massa.” 

Vidare upplever informanterna att sättet som talangerna leds är allmänt och att det inte 

är individanpassat, vilket enligt dem är orättvist mot dem som är motiverade att arbeta 

och anpassa sin vardag för att bättre kunna uppnå de mål som är uppsatta av företaget. 

Det system som nu tillämpas ger inte en tydlig bild av vad den enskilda talangen 

presterar utan ger en mer övergripande bild över avdelningens prestation. På grund av 

detta anser talangerna att företaget inte alltid är medvetet om deras insats och att det 

inte speglar deras potential, samt att det leder till att de själva inte vet hur de ska 

förbättra sin prestation för att kunna avancera i sin karriär. Dessutom sänker det 
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motivationen då det upplevs att den individuella insatsen inte har någon skillnad då 

alla ändå får en belöning. 

”Problemet med att alla behandlas lika är att detta leder till ett orättvist system. Jag har märkt 
att en del kommer undan med mycket mindre arbete än vad man själv gör så det är lite sådär, det 
motiverar mig inte riktigt. När det gäller bonusar blir vi ofta belönade efter slutfört projekt. 
Också i detta fall får vi belöning efter slutfört projekt och får då en avdelningsbonus. Eftersom 
alla får liknande summor anser jag att detta inte speglar min insats. Det är inte belöningen i sig 
jag söker utan mer ett erkännande för att det jag gjort har ett värde och att jag gjort bra ifrån 
mig.” 

”Jag tror nog inte att företaget är medvetet om hur jag specifikt bidrar till framgången. Vi blir 
oftast belönade för avslutade projekt och då får hela gruppen belöningar. Jag kan ibland uppleva 
att det inte har någon skillnad vad jag gör så länge vi uppnår målet och detta drar ju ner på 
motivationen. Jag älskar utmaningar och vill gärna jobba hårdare och det skulle ju vara trevligt 
om det främjade min karriär på något sätt.” 

Talangerna upplever starkt att det saknas en tydlighet i talangledningen och vad som 

förväntas av dem specifikt. Talangerna upplever att de krav som ställs på dem är 

otydliga och att detta hämmar både deras egen utveckling och effektiviteten i deras roll 

inom företaget. Bristen på tydligheten i vad företaget förväntar sig gör att talangerna är 

osäkra på vad som ska prioriteras och vad de ska satsa på för att kunna prestera 

maximalt och på samma sätt främja sin egen karriär. Vidare anser talangerna att 

otydligheten i arbetsbeskrivningen gör att det är svårt att fokusera sig, vilket gör att alla 

uppgifter blir lidande. 

”Jag upplever att det är oklart vad som krävs av mig. Jag upplever att jag är värdefull för 
företaget då jag ofta blir tillfrågad om hjälp på grund av min erfarenhet. Däremot är det svårt för 
mig själv att utvecklas och gå framåt i min egen personliga utveckling då min arbetsbeskrivning 
är luddig.” 

”Det skulle vara bra med tydligare krav från företagets håll. Då kunde man själv också växa 
bättre in i sin roll och kunna planera sin egen karriär. Skulle jag ha en tydligare 
arbetsbeskrivning kunde jag också bättre efterfråga vidareutbildningar som stärker min egen 
position inom Mirka.” 

Avsaknaden av tydlighet lyftes också fram när det kommer till främjandet av den egna 

karriären. Talangerna upplever att företaget inte har ett klart system för hur den 

personliga karriären ska utvecklas. I svaren kunde det dock urskiljas avdelnings- och 

positionsspecifika skillnader. De talanger som inte hade en ledande position upplevde 

att de hade goda möjligheter till avancemang inom företaget och betonade företagets 

snabba tillväxt som en klar orsak. De som däremot hade en ledande position ansåg att 

karriärmöjligheterna var mer begränsade även om också de poängterade potentialen 

som tillväxten medför. Gemensamt för talangerna var dock avsaknaden av en tydlig och 

strukturerad karriärplan, vilket gjorde att talangerna upplevde att deras framtida 

karriär inom företaget inte var säker. 
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”Jag upplever att jag har goda möjligheter att avancera inom företaget. Speciellt min avdelning 
håller på att växa och vad jag har hört kommer det att skapas många nya positioner i framtiden 
som jag kan söka. Däremot finns det ingen tydlig karriärplan för mig. Jag har heller inte talat 
med min förman om det och vet därför inte riktigt vilka planer som Mirka har för mig.” 

”Jag vet ju att det kan vara svårt att säga exakt vad som händer i framtiden men för mig skulle 
det vara viktigt med en mer långsiktig plan för hur företaget ser på mig. Det drar ner på 
motivationen då folk plockas in utifrån till positioner som man själv är intresserad av. Då skulle 
man gärna veta hur man kunde ta sig till den positionen och hur företaget kunde hjälpa en 
avancera. Genom en tydlig plan känns det också som om man har större möjlighet att påverka 
sin framtid.” 

Den mest framträdande upplevelsen som talangerna beskrev var bristen på erkännande 

och respons. Alla talanger önskade mer konstruktiv kritik som kunde hjälpa dem att 

utvecklas. Informanterna menade att ett erkännande är mer värt än en monetär 

belöning och efterfrågade mer uppmärksamhet från förmän och ledning. Talangerna 

anser att möjligheten att få respons och belönas muntligt för ett gott arbete skulle öka 

på motivationen och prestationen samtidigt som det skulle stärka samhörigheten med 

företaget. Talangerna berättade att de nog fått höra tack ibland av kollegor och att 

bonusar är en form av erkännande, men att det inte är utvecklande och inte kan ersätta 

den muntliga responsen som förmännen kunde ge. 

”I Finland är vi allmänt dåliga på att ge erkännande. Man får oftast höra något när något gått fel. 
Däremot har jag ibland fått höra ett tack av vissa förmän och kollegor och detta är jätteviktigt för 
mig. Detta har motiverat mig mer än våra bonusar. Jag jobbar inte för pengarna.” 

”Min förman är oftast upptagen, vilket gör att han helt enkelt inte hinner ge respons. Idag 
belönas man med mer arbete om man gör ett gott arbete. Ett tack är ju alltid bra då man gjort 
något gott, men det hör man väldigt sällan. Jag skulle också gärna få respons på det jobb jag gör 
men jag vet att det kan vara svårt för förmannen att hinna med alla då han själv också har 
mycket att göra.” 

4.4 Hur talanger vill bli ledda 

Överlag är talangerna nöjda med sin situation i företaget, men samtidigt finns det 

mycket som kunde göras för att effektivera personalen och underlätta deras arbete. 

Talangerna nämnde kollegor och arbetsklimatet som en viktig del av deras vardag för 

att de ska kunna fungera normalt och tycka om sitt jobb. Samtidigt som talangerna 

beskrev sina upplevelser av talangledningen, gav de också förslag på hur de vill att 

talangledningen ska utformas och vad de anser att företaget kunde göra för att höja 

talangernas motivation och prestation. Talangernas svar har koncentrerats till 

kategorier. Dessa åsikter redovisas nedan i Figur 5. Utgående från denna figur redogörs 

resultaten enskilt för varje kategori. Efter redogörelsen presenteras slutligen i detta 

kapitel intressanta upplevelser som framkommit, men inte haft tillräckligt många 

utsagor som stöd för att kunna kategoriseras. Dessutom presenteras övergripande 
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åsikter som berör talangledningen för att ge en så fullständig överblick som möjligt av 

ämnet. 

Figur 5 Hur talanger vill bli ledda 

 

 

 

Ur informanternas svar kunde 10 kategorier urskiljas som nämndes av åtminstone 

hälften av informanterna. Dessa kategorier presenteras i Figur 5 och utgör basen för 

hur talangerna själva vill bli ledda och vad som de anser vara viktigt för att de ska trivas 

i företaget. Flertalet av dessa kategorier hänger dessutom ihop, vilket innebär att 

kategorierna inte ska ses som fristående från varandra. I Figur 5 presenteras de dock 

enskilt för att tydligare kunna urskilja enskilda faktorer som är viktiga för att 

talangledningen ska anses ha en effekt och stöda talangen i både det vardagliga arbetet 

men också som en del av den långsiktiga utvecklingen. 

Tydlighet gällande krav och förväntningar 

Talangerna upplever att deras prestation skulle förbättras avsevärt om det fanns en klar 

beskrivning av både arbetsområden och de förväntningar som företaget har på 

talangen. De förväntningar som finns på personalen upplevs vara lika för alla och 

talangen anser själv att det finns potential för att erbjuda fler utmaningar om dessa är 

tydligt strukturerade. Talangen upplever att genom att ställa tydliga krav och uttrycka 

vilka resultat som förväntas, underlättas arbetet och talangen kan fokusera sig på att 
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uppfylla dessa i stället för att försöka tyda de mål som kommuniceras. Talangerna 

upplever också att de är redo att motsvara förväntningarna som ställs på dem, men att 

de redan idag har ganska mycket jobb som tar deras tid. Genom tydlighet skulle arbetet 

effektiveras och lättare kunna prioriteras. 

”Jag upplever att företaget kunde tydligare avgränsa mina ansvarsområden. Som det ser ut idag 
har jag mycket uppgifter, men vet egentligen inte vilka som är de viktigaste. Jag njuter av 
utmaningarna, men det tar mycket tid och ork att inte ha specifika uppgifter. Jag upplever att 
min insats lider av detta och att genom tydlighet kunde jag jobba bättre.” 

”Vi håller ju på att växa och det kommer ständigt nya uppgifter som någon måste ta hand om. 
Jag kan känna att man inte alltid räcker till och det drar både ner på min motivation och 
prestation. Jag vill jobba och trivs med det jag gör, men jag saknar tydlighet i vad det är som jag 
egentligen ska göra. Jag tror att jag då skulle göra bättre ifrån mig.” 

Utmanande uppgifter 

Det som alla talanger nämnde som den största motivationskällan är att få arbeta med 

utmanande uppgifter och att få ta ansvar. Flertalet av talangerna lyfte fram att de gärna 

ser varierande arbete och att rutinuppgifter lätt tråkar ut dem och gör att de både 

tappar i motivation och prestation. Samtidigt som utmanande arbetsuppgifter har en 

positiv inverkan både på motivationen och på prestationen, sågs dessa uppgifter också 

som en möjlighet för personlig utveckling och ett sätt att behålla intresset för den 

nuvarande positionen. Flera av talangerna betonade att utmanande uppgifter kunde 

ersätta både ekonomisk kompensation och högre position inom organisationen. 

”För mig är det viktigt att få utmanas i mitt arbete. Jag vill gärna utvecklas och det gör man 
genom att få intressanta projekt att jobba med. Jag bryr mig inte om att få en högre position, 
eftersom jag har sett att det leder till mer administrativa uppgifter. Jag är bäst på att utveckla 
saker och ting och när jag får jobba med det gör jag bäst ifrån mig.” 

”Jag har alltid fått jobba med utmanande uppgifter och jag tror inte att jag skulle klara av att 
jobba med bara rutinuppgifter mera. Pengarna är inte det som motiverar mig utan jag vill hellre 
få jobba med omväxlande uppgifter. Det är dessa uppgifter som är drivande. Ekonomiskt är 
pengarna inte drivande. Det kommer om det kommer.” 

Individuell karriärplan 

Talangerna upplever sin situation i företaget som någorlunda trygg, men de vet inte hur 

framtiden ser ut. De upplever också att de bidrar till företagets framgång och att deras 

arbete gör skillnad. Däremot anser de att de inte upplever att företaget skulle se dem 

som annorlunda på något sett och försöka se till att de stannar inom företaget. En del 

av talangerna påpekar att redan det att de fått vara kvar i företaget kan ses som ett sätt 

som bevisar att de är viktiga, men talangerna upplever ändå att de saknar en tydlig plan 

för framtiden. Genom att få en individuell karriärplan anser talangerna att de skulle få 

ett erkännande som gör att de skulle investera mera tid i företaget. Den individuella 
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planen skulle också fungera som ett dokument som skulle tydliggöra vilka krav som 

ställs på talangerna och hur de ska uppnå dessa krav för att avancera i sin karriär. Det 

lyftes också fram att en karriärplan skulle öka motivationen och också underlätta 

efterfrågan av vidareutbildningar, eftersom talangerna anser att de då kunde förbereda 

sig bättre för framtida uppgifter.  

”Jag skulle gärna ha en roadmap över vad som är nästa steg. Nu har jag den här positionen men 
vad är nästa, om jag vill framåt då. Jag förväntar mig få en chans att avancera och ta mer ansvar 
och jag vill ju framåt. Om man är kvar på samma plats i fem år och det inte finns någon plan blir 
jag ju inte kvar inom organisationen.” 

”Jag anser att det är viktigt att ha en plan. Jag har svårt att veta vad jag gör i framtiden om det 
inte finns en klar plan. Det räcker inte med att ledningen säger att du kommer att jobba här. Det 
är ingen plan. Det behövs tydlighet för att se till att folk drivs framåt och binda dem till företaget 
och visa att det finns möjligheter att utvecklas. Då man inte ser möjligheterna blir man själv 
också passiv i att främja sin karriär.” 

Kontinuerlig och individuell respons 

Talangerna upplever att responsen är något som företag kunde bli bättre på. Alla 

informanter lyfte fram responsens betydelse för deras personliga utveckling, som en 

viktig faktor för motivationen och ett sätt att förbättra och effektivera deras 

arbetsinsats. Den respons som ges idag kommer oftast från kollegor, vilket i sig är 

något som upplevs som positivt. Däremot anser talangerna att förmännen kunde bli 

bättre på att ge respons för arbetsinsatsen. Så som det upplevs idag får talangerna 

oftast respons när något gått dåligt. De gånger som förmännen gett positiv respons har 

det upplevts som sporrande och talangerna menade att de efter detta velat jobba ännu 

hårdare. En annan sak som också lyftes fram gällande responsen var att den gärna 

skulle få vara individuell. Talangerna ser det bonussystem som existerar som en mer 

allmän form av respons då hela teamet lyckats uppfylla mål. De anser att det ibland inte 

återspeglar den individuella insats som var och en av teamets medlemmar bidragit 

med. Talangerna poängterar dock att fördelningen av bonusarna inte är det väsentliga i 

diskussionen utan mer att förmännen kunde diskutera individuellt med talangerna om 

hur de bidragit och vad som varit bra och kunde förbättras. Talangerna uppvisar alla en 

stark ambition i att lyckas i sin roll och ha en del i företagets framgång. 

”Jag upplever att responsen är jätteviktig för mig. Det är något som företaget bör satsa på att 
utveckla. Som det är nu får jag väldigt sällan respons på det jag gör och det känns inte 
motiverande. Personligen vill jag veta vad jag gjort bra och vad som varit mindre bra så att jag 
kan förbättra min insats. Vi har ju utvecklingssamtalet en gång i året men det är ju mer en 
övergriplig utvärdering och inte direkt respons. Jag skulle uppskatta mer direkt respons av 
förmännen, men de har mycket annat att göra.” 

”Jag anser att företaget kunde bli bättre på det här med respons. Att förmännen ger mer respons 
på det jobb man gör. Det samma gäller tydligare krav. Jag är van att få respons på det jag gör och 
det motiverar mig.” 
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Erkännande 

Talangerna önskar att de skulle bli mer sedda och få erkännande för det de gjort. 

Informanternas svar är ganska liknande vad gäller respons och erkännande, eftersom 

en del av talangerna anser att responsen är en form av erkännande. Däremot är flertalet 

av svaren intressanta, vilket gör att de därför redovisas skilt för sig.  

Talangerna upplever att ett erkännande från företagets sida, där både ens 

arbetsprestation och det att företaget på något sätt visar att talangen är viktig för 

framtiden, skulle göra att talangen känner sig mer motiverad och också är mer 

intresserad av att anpassa sig och investera mer i företaget. Erkännandet i sig skulle 

också öka engagemanget. Talangerna upplever att erkännandet kan visa sig på olika 

sätt. För vissa talanger är det en högre bonus, medan andra gärna vill ha positiv 

respons då de lyckats. När det gäller talangledningen upplevs talangstatus som ett 

starkt tecken på uppskattning och erkännande från företagets sida. Med att ge en 

individ talangstatus visar företaget att individen är viktig för framtiden. Detta gör 

talangen villig att engagera sig mera.  

”Att bli klassad som talang är ett erkännande i sig. Det skulle betyda jättemycket för mig och man 
skulle ju få en extra kick. Statusen i sig måste innebära något mera än att enbart klassas som 
VIP-person. Just nu tar hemmet mycket tid och skulle man känna att man blir satsad på skulle 
jag göra arrangemang där hemma på ett annat sätt än vad man gör idag.” 

”Redan det att bli tillfrågad kring intresse för en ny position anser jag vara ett erkännande och 
något mer än en klapp på axeln. Att skapa ett program som bättre tar hand om talanger är också 
något som vi bör bli bättre på i Finland. Jag skulle vara beredd att binda mig för en längre tid till 
företaget och skriva under kontrakt, även om jag vet att man inte får göra på det sättet. 
Talangstatusen skulle definitivt väga in om något annat företag skulle presentera ett 
erbjudande.” 

Belöningar 

Talangerna ser gärna att de belönas för det arbete de utför och gärna då i form av fler 

utmaningar och möjlighet till att få utvecklas både i sin nuvarande roll och för framtida 

positioner. Talangerna uppger att de är nöjda med det bonussystem som företaget 

tillämpar, men gärna ser en mer individuell bonus som på ett sätt är en form av 

belöning, men samtidigt en form av respons. Det viktiga i detta är att det görs rättvist 

och att blanda in pengar som en central del av belöningarna skulle kunna göra mer 

skada än nytta. Talangerna upplever därför att specifika utbildningar som inte alla får 

gå, kunde vara en bra belöning. Talangerna anser också att möjligheter att kunna ta sig 

vidare i karriären kunde vara en bra belöning och att den monetära belöningen troligen 

följer med i utvecklingen av karriären. 
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”Det bonussystem som vi har idag funkar väl helt ok men där syns inte min egen insats, eftersom 
vi får alla bonus efter genomfört projekt. Däremot är pengar alltid en känslig sak och jag skulle 
hellre se att om man gjort bra ifrån sig kunde man få andra fördelar. Jag skulle uppskatta att få 
gå vissa utbildningar som inte hör till de utbilningar som alla i samma position får gå. Dessutom 
skulle det vara bra att få mer möjligheter att kunna utvecklas.” 

”Jag vill gärna utvecklas så mycket som möjligt och ta mig vidare inom företaget. Jag ser inte 
pengarna som viktiga utan chansen att kunna stärka yrkeskunskap och få erfarenheter. Lönen 
växer väl i takt med ansvaret och positionen och jag vill ta mig högt upp. Däremot spelar pengar 
nog en roll då lån ska betalas, vilket betyder att det är viktigt att lönen ändå utvecklas. 

Öppenhet och rättvisa 

Talangerna menade att det är viktigt att det existerar en öppenhet och transparens i 

talangledningen. I företaget sprids det mycket rykten och genom att ha klara direktiv 

som alla är medvetna om och har en chans att försöka uppnå kunde mycket av 

ryktesspridningen undvikas. Däremot anser talangerna att öppenhet också kan ha sina 

negativa sidor och leda till problem. Talangerna menade att den finska kulturen inte 

stöder ett system där vissa lyfts fram och att ett tydligt talangprogram kunde leda till 

missnöje hos dem som inte väljs ut och att detta kunde leda till avundsjuka och skada 

relationerna arbetstagarna emellan. Därför menade talangerna att ett dylikt program 

också måste vara rättvist. Om talangledningen är öppen och rättvis minskas missnöjet 

bland de anställda, eftersom de då vet vad som förväntas av dem och vad individen kan 

göra för att själv få vara en del av talangprogrammet.  

”Jag tror inte att det bara skulle vara positivt med öppenhet i talangledningen men jag anser det 
vara nödvändigt. Det skulle få bort en del av ryktesbildningen inom företaget om du vet vem som 
det satsas på och som kommer att bli din chef. Det är också viktigt att företaget kommunicerar 
varför de valt just vissa för att få bort diskussionen. Det är företagets uppgift att värdera vad som 
är viktigt för framtiden men vissa kommer säkert att bli sura.” 

”Det är nog moraliskt svårt att veta hur man ska handskas med detta. Jag anser att om det tål 
dagsljus ska det vara öppet. Jag tror det gör mer skada att smyga omkring med det, eftersom det 
leder till onödig diskussion. På min avdelning skulle det inte vara några som helst problem, 
eftersom vi har en bra relation, men jag kan förstå att det kunde leda till missnöje hos vissa. 
Därför måste det göras rättvists så att alla vet vad som gäller.”  

Ansvar och tillit 

Talangerna upplever att ansvar är något som företaget bör ge sina talanger. I och med 

att talangerna erbjuds mer utmanande uppgifter bör de också ges ansvar och tillit att ta 

beslut samt att företaget lyssnar till vad de har att säga. Talangerna upplever att för 

tillfället ges talangerna uppgifter och möjligheter till beslut som ändå slutligen tas av 

andra. Talangerna upplever möjligheten till en ansvarsfull roll där de själva står för 

besluten som motiverande och detta är speciellt viktigt för deras engagemang. En 

utmanande uppgift där talangens betydelse förminskas har en direkt negativ påverkan 
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på slutresultaten och talangens insats. Därför bör företaget lita på sina talanger om de 

väljer att ge dem frihet att ta sig an svårare utmaningar. 

”Jag upplever att jag har spelat en viktig roll i utvecklingen av min avdelning. Däremot anser jag 
att företaget bör lita mer på förmännen och avdelningscheferna. Jag känner att även om jag 
säger något biter det inte. Då jag frågade efter mer personal tog det nästan ett år innan något 
skedde. De måste lita på folket. De har inte rätt förmän om de inte litar på dem. Man bör 
åtminstone kunna diskutera saker och det önskar jag att företaget tar till sig.” 

”Med nya uppgifter kommer mer ansvar. Jag har fått nya uppgifter och anser att det är ok att 
man följer upp mig i början. Efter en stund är det dock viktigt att jag känner att det är jag själv 
som bestämmer och bär ansvaret för det jag gör. Annars är det onödigt att ge mig sådana 
uppgifter. Jag upplever dock att Mirka har lyckats bra i mitt fall.” 

Mentorskap 

Talangerna upplever att det skulle vara viktigt att ha någon form av mentor att 

diskutera med inom företaget. För tillfället organiseras inget mentorskapsprogram av 

företaget. Talangerna upplever att det är viktigt med en mentor och att få ta del av 

mentorns erfarenheter för deras personliga utveckling för att på så sätt själv kunna 

främja sin egen karriär. Talangerna har på eget initiativ valt att diskutera med kollegor 

som jobbat länge för Oy KWH Mirka Ab eller med folk utanför organisationen för att 

kunna utbyta idéer och utvecklas.  

”Vi har väl en form av program som kallas för mentorskapsprogram men det är nog mera en 
form av introskolning. Jag skulle gärna ha en mentor som jag kunde utbyta idéer med och som 
kunde hjälpa mig framåt i min karriär. Idag finns det äldre inom organisationen som man kan gå 
till och som har erfarenhet, men det är inte alltid att de kan svara på mina frågor. Företaget 
kunde organisera detta bättre då jag tror det kunde vara dem till nytta.” 

”Jag har inte fått någon mentor av företaget. Just nu bollar jag mina tankar med folk utanför 
organisationen. En mentor inom företaget skulle däremot kunna ge mig erfarenheter som hjälper 
mig framåt inom företaget.” 

Motsvara förväntningar 

Talangerna upplever att det är viktigt för deras framtid inom företaget att företaget 

fortsätter motsvara deras förväntningar. Talangerna upplever också att det är viktigt att 

företagets värden motsvarar de värden som talangerna står för och att detta underlättar 

engagemanget gentemot företaget. Vidare anser talangerna att det är viktigt att 

företaget står för det som det lovat och att de hellre undviker att inge falska 

förhoppningar än att ge löften de inte kan hålla. Speciellt sådana löften som kan 

påverka talangens framtid är sådant som företaget bör se till att hålla. 

”Jag anser att Mirka har motsvarat mina förväntningar och hållit de löften som de gett mig. Det 
är kanske därför man fortfarande är kvar och inte har sökt sig vidare. Mirka har ett stort 
samhällsansvar i nejden och de försöker fungera etiskt. Det gör det samtidigt lättare för mig att 
fungera i min roll då företagets värden motsvara mina.” 
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”Jag upplever att företaget har motsvarat de förväntningar jag har haft på det. Det är viktigt att 
företaget håller sina löften. Idag kanske de undviker att lova för mycket då det är svårt att hinna 
med allt, men om de inte håller vad de lovar verkar det nog negativt på mig. Småsaker är inte 
hela världen, men när det gäller avancemang eller lönediskussioner anser jag det vara viktigt att 
man håller sina löften.” 

4.4.1 Okategoriserade resultat om hur talanger vill bli ledda 

Ur de resultat som framkom är det även intressant att lyfta fram sådana resultat som 

inte var tydliga i över hälften av informanternas svar men är av intresse i denna 

avhandling. Ett resultat är hur talangerna själva definierar begreppet talang. Alla 

informanter hade olika upplevelser av vad begreppet betyder och vad det innebär att 

vara talang. Talangerna menade att begreppet talang är något som kanske kunde 

undvikas, eftersom det är ett diffust begrepp. 

”I ordboken är det väl att ha en fallenhet för något. Du kan ju göra bra saker om du har intresse 
fast man inte har talangen. Bara man gör sitt bästa och får saker gjorda går det väl bra ändå.” 

”Man ska inte behöva tala om talanger ur en managementsynvinkel utan man kan i stället 
fokusera på andra saker så att det inte blir specifikt för vissa personer. Väljer man att ha ett 
talangprogram ska man se till att det gör olika saker för olika personer.” 

Talangerna upplever dock att företaget inte kan satsa på alla arbetare lika mycket 

resurser. De anser att det alltid finns folk inom organisationen som vill utvecklas och 

vill arbeta hårt och det är ekonomiskt lönsammare att satsa på dessa.  

”Jag anser att det är ekonomiskt olönsamt att satsa på alla arbetstagare. Det finns områden och 
personal som kräver större investeringar och man kan inte alltid se till att försöka hålla det 
jämlikt för alla.” 

”Det kommer alltid att vara någon som är missnöjd. För företaget är det dock viktigt att man 
satsar på talanger, eftersom det finns alltid de som har högre potential och som ger större 
avkastning.” 

Talangerna menade dock att olika satsningar kunde påverka relationen till kollegorna. 

Talangerna var måna om att påpeka att det var viktigt för dem att de trivdes på sitt jobb 

och hade en bra relation till sina kollegor. Däremot hade informanterna olika 

upplevelser av och åsikter om hur kollegorna skulle reagera på eventuella 

särbehandlingar beroende på vilken typ av relationer som talangen hade till sina 

kollegor. 

”Jag upplever att vi kommer bra överens på vår avdelning och inte tror jag att någon skulle bli 
sur om till exempel jag skulle få talangstatus. Vi kan diskutera med varandra och jag tror att de 
skulle skoja med mig lite ifall detta skulle ske. Däremot är jag som person sådan att jag kan 
hantera detta och anser att det inte skulle bli ett problem.” 
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”Jag vet inte om jag skulle vilja bli talang om företaget skulle satsa öppet på talanger. Jag tar inte 
mycket plats och jag vet att det skulle förändra min relation till mina kollegor och försvåra min 
situation att utföra mitt jobb. De skulle säkert säga att han som är talang kan ju sköta alla 
uppgifter och det vill jag inte. Därför kanske man skulle kunna undvika att säga det öppet.” 

Relationen till förmannen var något som informanterna hade olika upplevelser om. Det 

fanns både negativa och positiva upplevelser angående förmannens roll i talangens 

utveckling. Det som tidigare nämnts är respons och erkännande. Det fanns dock 

resultat som avvek från den allmänna uppfattningen om att förmannen inte har tid och 

är dålig på att ge respons.  

”Min förman är duktig på att lägga fram positiva saker och han är jättepositiv som person, nästan 
lite för mycket ibland. Jag skulle också vilja höra negativ kritik i byggande syfte. Han är kanske 
rädd att hålla fram de saker som är jobbiga och då märker man saker lite för sent. Enligt mig är 
det också ledning att man vågar ta fram mindre trevliga saker.” 

”Min förman kan vara svår att få tag på mellan varven. Det är väl det enda negativa jag har att 
säga om honom. Annars är det nog positivt. Vi har jättebra diskussioner och funderar jag på 
något och han är i huset har han nog tid att höra.” 

Även om resultaten varierar med hänsyn till upplevelserna av förmannen, är resultaten 

dock entydiga om att förmannen har en stor roll i utvecklingen av talangens karriär. 

Det är förmannen som ska föra vidare saker som talangen har tagit upp för diskussion. 

Däremot är inte talangen säker på om förmannen alltid är den som kan förändra 

situationen för talangen utan att det bör vara fler personer som engagerar sig.  

”Det är ju klart att förmannen har en viktig roll. Det är ju honom man diskuterar med då det 
gäller vidareutbildningar och möjligheter till utmaningar. Om förmannen inte för saken vidare 
händer inget. Man måste naturligtvis själv vara drivande. Det känns som om förmannen kan 
vara en väldigt liten person i en organisation och att det måste komma ännu högre ifrån att man 
satsar på personalen. Jag tror att man är väldigt rädd i Finland att lyfta fram talanger och vilken 
inverkan de kunde ha på de andra i företaget.” 

”Förmannen är ju den som man har utvecklingssamtal med, men min förman är ingen ledare. 
Därför känns det konstigt då en expert ska försöka utvärdera en och ge respons på mina 
personliga egenskaper. Detta är något som företaget bör satsa mer på, att de inte enbart är 
tekniskt duktiga utan också har andra kompetenser. Det ger mycket åt organisationen. Dessutom 
anses det vara fördelaktigt med ett program som kunde få fram framtida förmän som är mer 
insatta i sin uppgift än en vanlig expert som blivit befordrad.” 

Det är heller inte enbart förmannen som har en del i talangens utveckling utan mycket 

handlar om de personliga ambitionerna. Talangerna hade olika upplevelser och åsikter 

om hur de vill att deras framtid inom företaget skulle se ut. Två av talangerna uttryckte 

det också klart att de inte hade intresse av att bli ledare i framtiden och att de inte är 

karriärmänniskor. Däremot var de båda redo att ta emot ansvaret om arbetsgivaren 

förväntar sig det, samtidigt som de påpekade att det inte är något som de aktivt strävar 

emot.  
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”Jag är nöjd med min roll och vill egentligen inte uppåt och bli ledare. Jag vill hellre vara med 
och utveckla än vara avdelningens ledare. Däremot anser jag mig vara redo om företaget så vill. 
Jag anser att man ska ställa upp om företaget frågar.” 

”Jag är ingen karriärmänniska utan vill hålla låg profil. Vi har tillräckligt av dem redan i huset. 
Jag försöker göra så bra ifrån mig som möjligt och har inga större ambitioner. Bara jag får jobba 
är jag nöjd.” 

Däremot ansågs möjligheter vara något som värderades högt av talangerna. Det var 

dock något som talangerna hade olika upplevelser av. Det fanns talanger som ansåg att 

företaget erbjöd stor frihet och möjligheter till att delta i utbildningar och därigenom få 

möjlighet att utvecklas, medan andra upplevde att företaget inte alls erbjöd dem 

möjligheter. Resultaten kunde dock inte bindas till att gälla någon viss position eller 

visst kön. Det verkade dock vara viktigt för att kunna behålla talangerna. 

”Jag upplever inte att jag fått några specifika möjligheter, eller inte något som företaget skulle ha 
erbjudit. Jag går samma utbildningar som mina kollegor och så. Man måste själv fråga efter dem 
och nog kommer företaget ibland emot. När det gäller möjligheter till avancemang anser jag att 
företaget på senare tid rekryterat mycket utifrån i stället för att titta på de som vi har här på 
Mirka. Det upplever jag negativt då det finns många på min avdelning som bör få chansen så att 
de inte sticker.” 

”Jag upplever att jag har getts möjligheten att få gå utbildningar och få friheten och ansvar att 
försöka på nya projekt och roller. Jag har en bra dialog med min förman och han vet vad jag går 
för. Jag värderar möjligheter till erfarenhet högre än pengar. Så länge jag får dessa möjligheter är 
jag nöjd.” 

Talangerna upplever att företaget gärna skulle kunna visa på något sätt att de är viktiga 

för framtiden. En del av talangerna poängterar att detta är något de saknar. Andra 

anser sig dock inte behöva detta och är nöjd med sin situation. Klart är dock att om 

företaget på något sätt kunde kommunicera betydelsen av talangens insats skulle detta 

stärka både engagemanget, motivationen och insatsen. 

”Jag är mycket nöjd med min situation. Märkte att jag till och med börjat hoppa över 
arbetsplatsannonserna då jag läser tidningen. Företaget har inte sagt åt mig att jag är speciell och 
jag känner inte att det är något som det måste göra. Däremot skulle det ju vara ännu mer 
motiverande att de ser mig och märker vad jag gör det är ju alltid positivt.” 

”Inte är jag väl speciell på något sätt. Det skulle dock vara viktigt för min egen framtid att veta 
vad företaget har för planer gällande min framtid. Genom att till exempel få vara del av ett 
talangprogram skulle min motivation höjas och jag skulle inte se mig om efter andra möjligheter. 
Det finns ju inga andra liknande företag i nejden, men företaget bör bli bättre på att ta hand om 
oss som vill bidra för att vi ska stanna.” 
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5 ANALYS OCH RESULTAT 

Då det empiriska materialet analyserades utgående från talangernas upplevelser och 

företagets beskrivning av sin talangledning, kunde centrala teman identifieras. Dessa 

teman var sådana som talangerna nämnde och som också företagets syn kunde delvis 

förklara. Inom upplägget för denna analys kommer således talangernas upplevelser att 

analyseras och om möjligt, jämföras med företagets syn, för att sedan reflekteras mot 

den teoretiska referensramen. Denna analys kommer att följa en liknande struktur som 

avhandlingens syfte, det vill säga, först analyseras resultaten av hur talanger upplever 

talangledningen, sedan upplevelserna av hur de vill bli ledda för att slutligen identifiera 

och diskutera de faktorer som påverkar upplevelserna.  

5.1 Upplevelser av talangledning 

Ur resultaten som berörde talangernas upplevelser av talangledning kunde följande 

centrala teman urskiljas: oklarhet gällande status, otydlighet leder till ineffektivitet, 

avsaknad av karriärplan och betydelse av responsen och erkännande. 

Oklarhet gällande status 

Talangerna upplever att det inte existerar någon tydlig talangledning i företaget och att 

de själva inte ser sig som talanger eller upplever sig som speciella. De är dock medvetna 

om att det existerar någon form av talangledning, eftersom de märkt att anställda inom 

företaget har blivit befordrade och i vissa fall särbehandlade, samt att det går rykten om 

detta på avdelningarna. Samtidigt menade talangerna att de inte blivit identifierade 

som talanger av företaget, men att det samtidigt var en form av bekräftelse och 

erkännande att de gjort bra ifrån sig och att företaget ser på dem som viktiga inför 

framtiden i och med att de fått representera företagets talangkrets i denna 

undersökning. Talangerna upplevde också att företaget gjorde någon form av 

investering i deras framtid genom att erbjuda dem utbildningar och möjligheter men 

att detta är något som erbjuds de flesta. Talangerna anser att detta har att göra med 

den finländska och österbottniska mentaliteten som inte tillåter att företag lyfter fram 

individer. De upplever detta som orättvist, eftersom de är villiga och motiverade att 

göra större uppoffringar för att nå resultat. Detta ansåg talangerna hämma både dem 

själva och företagets utveckling. 
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Företaget understryker att det inte har en tydlig talangledning, eftersom det inte har ett 

uttalat program för talanger. Det ägnar sig åt att identifiera individer som har potential 

och ger dessa ibland fördelar, men betonar att det är ett medvetet val att inte identifiera 

individer öppet utan att talangerna ska känna på sig det själva att de anses vara 

talanger. Företaget försöker också fördela sina resurser jämnt mellan personalen, men 

påpekar samtidigt att det finns personer som får fler möjligheter till personlig 

utveckling, kompetensutveckling och mer avancerade utmaningar för att därigenom 

kunna förbereda sig inför framtida roller. 

Meyers et al. (2013:307) betonar i sin artikel att metoden att definiera talanger enligt 

deras potential tyder på en exkluderande syn på talangledning. Sonnenberg et al. 

(2014:278–279) anser att även om företaget anser sig vara inkluderande i sin talangsyn 

särskiljer det oftast mellan olika grupper inom personalen. Genom tydlig 

kommunikation kan ryktesspridningar undvikas och talangledningen således bli mer 

effektiv. Vidare betonar Stahl et al. (2012:26–29) att talangledningen ska anpassas 

efter företagets strategi och värden för att vara effektiv. I sådana fall är det viktigt att 

hela organisationen vet vad som kännetecknar en talang och har en gemensam bild av 

vad som krävs av talangen, samt att denna uppfattning är integrerad i företagskulturen. 

Evans et al. (2011:292) tillägger, att en tydlig talangledning som baserar sig på 

prestation och potential minskar risken för att talanger vill lämna företaget.  

Mina resultat tyder således på att det råder en diskrepans mellan talangens och 

företagets förståelse för vad talangledningen innebär och att det är företaget som kan 

påverka detta. Genom att främja en kultur som stöder potential och sporrar individer 

att sträva efter utveckling höjs motivationen och effektiviteten. Det som inte beaktats i 

teorin kring talangledning är hur den platsspecifika kulturen som företagsorten medför 

påverkar. Därmed är en allmän talangledning inte automatiskt effektiv, utan den bör 

anpassas efter den lokala kulturen. Företaget betonar att det ägnar sig åt inkluderande 

talangledning, men att det skiljer på olika individer inom personalen. Genom att öka på 

tydligheten inom dess kommunikation till personalen kunde företaget undvika 

ryktesspridning och samtidigt öka talangernas förståelse för personalrelaterade 

satsningar och således undvika missnöje.  

Otydlighet leder till ineffektivitet 

Vidare upplever talangerna att det saknas en tydlighet i ledningen av dem, i deras 

arbetsbeskrivning och de individuella krav och förväntningar som ställs på dem. 
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Genom tydlighet i kommunikationen upplever talangerna att de bättre kan prioritera 

arbetsuppgifter, lättare fungera mer effektivt i organisationen och förstå hur de själva 

kan främja sin egen karriär. På grund av den otydlighet som råder hämmas deras 

utveckling och arbetsuppgifterna blir lidande. 

Företaget anser att de ställer höga krav på sina talanger, men att de ibland måste 

försöka bromsa talangernas iver för att undvika att de går in i väggen. Däremot ställs 

inga specifika individuella krav, utan det genomförs årliga utvecklingssamtal där en 

individuell utvecklingsplan utarbetas.  

För att talangledningen ska ha den förväntade effekten och påverka individen positivt, 

anser Bhatti et al. (2011:475) att organisationen måste vara tydlig med vad som 

förväntas av talangerna. Om talangen är medveten om vilka krav som ställs och vad 

uppfyllnaden av dessa krav leder till motiveras individen. Det specifika i mina resultat 

är att det individuella betonas av talangerna, medan det i teorin oftast talas om 

allmänna krav. 

Avsaknad av karriärplan  

Talangerna upplever en avsaknad av en tydlig karriärplan och skulle gärna se en mer 

långsiktig plan för deras framtid inom organisationen. På detta sätt kunde de själva ta 

fler initiativ och skaffa erfarenheter/utbildningar som krävs för den framtida rollen 

inom företaget. Talangerna upplever att en avsaknad av plan kan leda till att de börjar 

se sig om efter andra möjligheter. Det existerade även en positionsspecifik skillnad i 

upplevelserna. Personer i ledande ställning såg att det fanns mindre möjligheter för 

avancemang, medan de andra talangerna framhöll företagets expansion som en stor 

möjlighet. Däremot var även de andra talangerna av den åsikten att företaget inte hade 

kommunicerat någon tydlig plan åt dem. Samtidigt betonades det att alla talanger inte 

vill ha en karriär utan hellre nöjer sig med en expertroll. 

Företaget lyfter fram att det på produktionssidan finns en långsiktig plan för de 

anställda som gör dem mera motiverade och ivrigare att stanna kvar i företaget. De 

anställda är medvetna om vad planen innefattar och hur de själva kan främja sin 

utveckling. Däremot anser företaget att det kunde bli bättre på mycket som har att göra 

med talangledning. Eftersom det inte tillämpar ett konkret och tydligt talangprogram 

anser företaget det vara svårt att mäta hur väl de lyckas i sina satsningar. Blass et al. 

(2009:29) konstaterar dock att företag har svårt att skapa sig en talangledningsstruktur 
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på grund av svårighet att samla in material om de anställda. Om kvantitativ data inte 

finns tillgängligt är det svårt att bygga en meningsfull talangledning och skapa de 

processer som behövs. 

Bambacas (2010:819–820) och Maurer och Lippstreu (2008:339–340) är överens om 

att företaget måste identifiera anställda som vill utvecklas och avancera i karriären för 

att skapa ett starkare band mellan organisationen och den anställda. Blass et al. 

(2009:10–11) konstaterar, att både organisationen och den enskilda anställda ska ta 

ansvar för karriärutvecklingen. Företaget ska aktivt utveckla sina talanger medan 

talangen ska aktivt söka nya utmaningar inom sin egen position och inom företaget. 

Genom att företaget erbjuder talangen möjligheter och förväntar sig hög kontribution 

tillbaka stärks bandet mellan företaget och den anställda talangen. Claussen et al. 

(2014:242–243) forskning lyfter fram att talangledningen ska både utformas efter 

organisationens behov för framtida ledare men också individualisera talangledningen 

och utveckla individers specifika kunskaper inom ett visst område. Detta innebär att 

talangledningen också ska stöda talanger som inte blir eller vill bli ledare. 

Mina resultat tyder på att talanger som leds otydligt upplever att de saknar en 

karriärplan och vet därmed inte hur de ska främja sin karriär. Enligt teorin ska både 

företaget och talangen ta ansvar för utvecklandet av talangens karriär. Däremot 

upplever talangen att om det inte finns en tydlighet i kraven och ledningen av dem och 

heller ingen karriärplan leder detta till osäkerhet och missnöje, samtidigt som talangen 

själv inte vet hur det går att främja dess karriär. I detta fall pekar resultaten på att den 

personliga ambitionen är en stark faktor i hur talangledningen upplevs. 

Betydelsen av respons och erkännande 

Talangerna upplever att deras förmän och företaget överlag är dåliga på att ge respons 

och erkännande. Talangerna upplever att kontinuerlig respons med hänsyn till deras 

arbete skulle öka motivationen och höja deras prestation. Alla talanger önskade mer 

konstruktiv kritik som kunde hjälpa dem att utvecklas. Dessutom betonar talangerna 

att ett muntligt erkännande kan fungera som en belöning i stället för pengar. 

Bonusarna som delas ut ersätter inte den muntliga respons som förmännen kunde ge. 

Evans et al. (2011:289–291) betonar vikten av att klara av att hålla kvar talangfull 

personal. Misslyckas företaget med detta är talangledningen förgäves. Genom att ge 

respons och erkännande åt talangen kan oönskad personalomsättning undvikas. Att få 
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erkännande av organisationen och att förmännen tar sig tid och visar uppskattning för 

talangens arbete kan ibland ha en mer positiv påverkan än pengar (Kumar & 

Raghavendran 2013:21–22). I mina resultat framkom bristen på respons och 

erkännande som en av de viktigaste faktorerna till att talangledningen inte upplevs 

fungera. Talangerna poängterade att responsen ska ges då den förtjänas och samtidigt 

ska den vara konstruktiv. Teorin talar i detta fall främst om allmän respons.  

5.2 Talangers upplevelser av hur de vill bli ledda 

Överlag är talangerna nöjda med sin situation i företaget. Även om det samtidigt finns 

mycket som kunde göras för att kunna effektivera personalen och underlätta deras 

arbete. Samtidigt som talangerna beskrev sina upplevelser av talangledningen, gav de 

också förslag på hur de vill att talangledningen ska utformas och vad de anser att 

företaget kunde göra för att höja talangernas motivation och prestation. I Figur 5 

beskrivs de kategorier som framkom. Kategorierna har formulerats av utsagor av 

åtminstone hälften av talangerna. Talangerna upplever att dessa svarskategorier gör att 

de blir motiverade, höjer sin prestation och lättare kan själva driva den individuella 

karriären. 

Talangen vill att företaget ställer tydliga krav på vad som förväntas av talangen. Den 

vill inte ha oklara strategiska formuleringar. Talangen vill dessutom veta vad som 

förväntas av den så att den kan försöka nå upp till dessa förväntningar. Genom att ha 

en tydlig talangledning som baserar sig på prestation och potential är risken mindre att 

talanger vill lämna organisationen (Evans et al. 2011:292). Stahl et al. (2012:26–28) 

förespråkar en tydlighet när det gäller vad som ska känneteckna en talang. Genom att 

på ledningsnivå definiera vad som efterfrågas av en talang kan hela talangledningen 

struktureras. Höglund (2012:136) anser att en talangidentifiering således kan ha en 

positiv inverkan på hela personalen, ifall företaget är tydlig med vad som anses vara 

önskvärt beteende och vad som kännetecknar en talang. Således kan den anställda själv 

sträva efter att uppfylla dessa kriterier och stärka sin kunskap, vilket företaget tjänar 

på. Det som företaget måste komma ihåg är att en uttalad talangledning och 

identifiering leder till ökade förväntningar bland personalen och således måste 

företaget vara beredd på att möta dessa förväntningar för att undvika en negativ effekt 

av själva talangledningen. 

Talangen efterfrågar en individuell karriärplan för att den själv kan skapa sig en vision 

av sin framtid i företaget och hur den kan ta sig vidare i sin karriär. Blass (2009:28–29) 
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anser att talangstatusen, och det faktum att det finns en uttalad plan för avancemang 

inom organisationen, kan vara viktigt för vissa individer och dessutom avgörande för 

ifall talangen stannar inom en organisation.  

Talangen efterfrågar även kontinuerlig respons på individuell nivå. Den upplever att 

det system som existerar idag är för allmänt och inte tar i beaktande den individuella 

prestationen. Talangen är inte ute efter mer pengar utan vill få individuell respons för 

att kunna utvecklas och förbättra sin prestation. Denna respons kunde också komma 

oftare än vad det gör för tillfället. Evans et al. (2011:289–291) poängterar att brist på 

respons leder till att talanger inte upplever sig uppskattade och lämnar företaget. Även i 

detta fall talas det om allmän respons medan det i mina resultat fokuseras på den 

individuella konstruktiva responsen. 

Talangen söker också erkännande. Detta kan ske genom att företaget på något sätt 

visar att talangen är viktig för framtiden. Detta skulle höja den personliga motivationen 

och öka engagemanget gentemot arbetsgivaren. Genom att t.ex. få en talangstatus som 

innebär något mer är talangen villig att investera mera tid i företaget och göra 

arrangemang som gör att talangen kan ta emot mer krävande uppgifter. Björkman et al. 

(2013:196) lyfter fram att vissa talanger behöver erkännande för att känna sig 

motiverade. I sin studie om hur talanger upplever identifieringen som talang framkom 

dock problem med hänsyn till att ge vissa individer talangstatus som en form av 

erkännande, eftersom det då kan upplevas som orättvist av de som inte erkänns som 

talanger. I min studie var talangstatusen inte central, utan erkännande i form av att 

ledningen intresserar sig för talangens arbete och berömmer och belönar talangerna 

med ett tack när de förtjänar det sågs som en viktig och sporrande faktor. 

Talangen vill utmanas i sin vardag och blir snabbt trött på rutiner. Talanger upplever 

de utmanande uppgifterna som mer belönande i form av höjd motivation och 

engagemang jämfört med monetära ersättningar. Utmaningarna kan också ersätta 

eventuella högre positioner för en del av talangerna. Blass et al. (2009:10–11) anser att 

företaget ska aktivt utmana sina talanger och erbjuda dem möjligheter att utvecklas. 

Samtidigt måste företaget också uppmuntra talangen själv att söka utmanande 

uppgifter och aktivt delta i sin utveckling. Mina resultat från ett företag med otydlig 

talangledning påvisar att talangen har svårt att främja sin egen karriär och söka 

utmaningar om den inte vet vilka krav som ställs på den och hur den kan uppnå 

företagets förväntningar. Detta förespråkar att talangledningen ska göras tydlig för att 

kunna effektivera personalen och utöka möjligheterna för utveckling. 
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Talangerna anser att talangledningen ska vara öppen om företaget står bakom sina val 

och klarar av att hantera diskussionerna som följer. På detta sätt undviks 

ryktesspridning och genom att det är rättvist vet alla vad som krävs av dem för att 

kunna bli en del av programmet. Den nuvarande kulturen motarbetar dylika program, 

men genom transparens kan företaget uppnå acceptans om alla vet att de har en chans. 

Enligt Gelens et als. (2014:170–171) studie uppmanas organisationer till att göra 

talangledningen och identifieringen rättvis och transparent för att undvika att 

arbetskraften upplever den som negativ. Genom att ha en tydlig talangledning undviker 

företag att drabbas av rykten och spekulationer bland personalen (Sonnenberg et al. 

2014:279) 

Talanger vill bli belönade för sitt arbete. Belöningen kan innebära fler möjligheter eller 

uppgifter eller någon form av utbildning som inte är tillgänglig för alla. Pengar 

uppskattas naturligtvis, men upplevs inte som det viktigaste. Talangen är mån om sin 

egen framtid och söker hellre belöningar som kan stärka dess position i företaget på 

lång sikt och därmed leda till bättre utmaningar och position. Bhatti et al. (2011:476–

478) påpekar  att monetära belöningar ökar prestationen hos talanger men att pengar 

inte är allt. Problemet med efterfrågan av talangspecifika utbildningar har behandlats i 

Marescaux et als. (2013:340–342) undersökning, som betonar att om företaget väljer 

att behandla sin personal olika accepteras skillnader i löner, men inte i möjligheter till 

kompetensutveckling. 

Talangerna vill ta ansvar och få tillit. Talangerna vill att de får ha ansvarsfulla roller 

och att företaget lyssnar på dem och litar på deras förmåga att klara av uppgifterna. 

Talangerna vill också kunna göra beslut och uppleva att företaget stöder dem. Blass et 

al. (2009:27–28) anser att det är förmännens roll att se till att talangerna trivs och 

utvecklas. Det är upp till förmännen att identifiera talangerna och ge dem sådana 

utmaningar som de klarar av och som för dem framåt i sin karriär. I resultaten för 

denna avhandling har det framkommit, att talangerna upplever kvaliteten på relationen 

till förmannen som starkt bidragande till hur mycket ansvar och möjligheter de får. 

Talanger förespråkar gärna mentorskap. Genom att få bolla idéer med någon som har 

erfarenhet upplever talangerna en möjlighet att utbyta tankar och skaffa sig kunskap 

som kan vara till nytta i framtiden. Whelan och Carcary (2011:682) anser att 

mentorskap både kan bidra till ökad motivation och att engagemanget gentemot 

arbetsgivaren stärks. Mentorskapet medför dessutom att företaget behåller kunskap 

inom organisationen, även om talangen skulle lämna företaget. Talangledningen kan 
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bidra till att både identifiera mentorer och sådana som behöver en mentor inför 

framtiden. 

Talangen vill att företaget motsvarar de förväntningar som talangen har på företaget. 

Talangen vill att företaget har likadan värdegrund som talangen, vilket gör det lätt att 

vara en stolt representant av företaget. Talangen vill också att företaget ska hålla de 

löften det ger och undvika att lova saker som det vet att det inte kan hålla. Bambacas 

(2010:807–808) poängterar att då organisationens och den anställdas värderingar och 

syn på karriärsmöjligheter kongruerar, leder detta till större ömsesidigt engagemang 

och förbindelse. Samtidigt anser Höglund (2012:136) att företag som ägnar sig åt att 

identifiera talanger och har en uttalad talangledning kan räkna med förhöjda 

förväntningar hos personalen. Ifall förväntningarna inte motsvaras har detta en negativ 

effekt på relationen mellan talangen och företaget. 

Vidare upplever talangerna att företaget inte ska satsa på alla, eftersom det är 

ekonomiskt olönsamt och det finns folk som är mer villiga än andra att göra 

uppoffringar. Talangerna anser också att det är otydligt att tala om talanger, eftersom 

innebörden tolkas subjektivt. Ett talangprogram kan göra olika saker för olika 

personer. Maurer och Lippstreu (2008:339–340) betonar att företaget redan i 

rekryteringsskedet ska identifiera individer som har de förutsättningar som krävs för 

att uppnå de förväntningar som ställs inom företaget. På detta sätt undviker företaget 

att anställa personer som saknar ambitioner och inte vill binda sig till företaget. 

Dessutom påpekar Björkman et al. (2013:196) att det är logiskt att talanger vill att de 

ska få mer resurser, men att företaget ska utvärdera vad detta kan innebära för 

företaget i och med de reaktioner som fås från dem som inte anses vara talanger.  

5.3 Faktorer som påverkar upplevelsen 

Ur de framkomna resultaten har det identifierats faktorer som påverkar talangens 

upplevelser. Faktorerna har individuellt en påverkan som förstärks när flera faktorer 

kombineras. Dessa faktorer illustreras i Figur 6.  

 

 

 



 

 

72 

Figur 6 Faktorer som påverkar talangens upplevelser 

 

Relation till förmannen och kollegor 

Talangens relation till förmannen och kollegorna var viktig för hur talangen upplevde 

sin situation. Det fanns de talanger som upplever att förmannen inte kan leda och är 

mer en expert, medan andra anser att förmannen har bra med tid och kan ge respons, 

men är dålig på att ge kritik och förbättringsförslag. Talangerna upplevde att desto 

bättre relation till förmannen de hade, desto bättre upplevelser av talangledningen 

hade de. När det gäller relationen till kollegorna, underlättar avdelningens anda och de 

personliga relationerna för hur talangen tror att talangstatusar och talangprogram 

skulle tas emot. En del av talangerna var rädda för att det kunde påverka deras 

ställning negativt om de blev utpekade som talang, medan andra menade att det skulle 

tas emot bra av de andra. 

Kumar och Raghavendran (2013:21–22) poängterar att relationen till kollegorna är 

något som talangen värderar högt och att en bra relation till kollegorna gör att 

talangledningen upplevs positivt. Detta kan förklara denna studies resultat där 

talangerna är rädda för hur deras relationer påverkas av en eventuell talangstatus. 

Evans et al. (2011:289–291) konstaterar att förmännen har en viktig roll i utvecklandet 

av talangerna och i deras välmående. En förman som inte har ledaregenskaper kan 

orsaka att talangen blir omotiverad och i värsta fall lämnar företaget. Al Ariss et al. 

(2014:174) anser också att förmännen har en viktig roll i identifieringen av talangerna. 
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Problemet kan dock enligt Blass et al. (2009:27–28) vara att förmannen endast ser till 

sin egen avdelnings bästa och således begränsar talangens utveckling. 

Företagets och ortens kultur 

De flesta talangerna lyfte fram företagets och ortens kultur som en viktig faktor för hur 

talangledningen kunde upplevas. De menade att företagets kultur är viktig för hur 

talangledningen kommer att mottas. En hälsosam företagskultur leder till att fler 

accepterar att det satsas olika på personer beroende på deras ambition och potential. 

Även ortens kultur där företaget är beläget påverkar inställningen hos personalen. 

Talangerna lyfte flera gånger fram att den finländska och österbottniska kulturen 

knappast kommer att tillåta att företaget börjar särbehandla individer och gjorde 

jämförelser med det finländska skolsystemet.  

Enligt en studie gjord av Marescaux et al. (2013:340–342) ska företag vara försiktiga 

med att skilja på möjligheterna för de som anses vara talanger och de som inte anses 

vara det. I en individualiserad kultur accepteras det att vissa får bättre lön än andra och 

mer möjligheter, medan det i andra kulturer kan leda till negativa följder. Deras studie 

föreslår att företag ändå tjänar på att favorisera talanger och att detta accepteras i 

organisationen om det kommuniceras på ett rättvist sätt från företagets håll. De som 

inte är talanger måste då få veta varför en del särbehandlas. Det existerar inga studier 

som specifikt klargör hur den finländska eller den österbottniska kulturen påverkar 

talangledning och hur den uppfattas. 

Ambition 

Den personliga ambitionen är viktig för hur drivande talangen själv är. De som vill 

framåt kräver också mer av organisationen, medan en del av talangerna inte vill bli 

ledare. Om företaget inte motsvarar de personliga ambitionerna upplevs 

talangledningen som negativ och misslyckad, även om talangen fått fördelar med 

hänsyn till resten av personalen. En ambitiös talang kräver också mer av sin relation till 

förmannen. Enligt MacBeaths (2006) studie vill talanger utvecklas och få möjlighet till 

en karriär och genom att ge dem möjligheter till detta ökar motivationen hos 

talangerna som dessutom ser arbetsgivaren som mer attraktiv. 
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Anställning 

Hur talangen kommit till företaget påverkar också förväntningarna. De talanger som 

upplevde att företaget tagit initiativ i rekryteringsprocessen är mer benägna att 

förvänta sig att företaget ska han en plan för deras framtid och vad företaget vill göra 

med talangen medan de som själva sökt sig till företaget inte uttrycker sina 

förväntningar lika starkt. 

Evans et al. (2011:273–275) anser att företag bör satsa på att skapa ett starkt 

varumärke som arbetsgivare, vilket underlättar både rekryteringen av nya talanger och 

förmågan att samtidigt behålla de existerande talangerna. Höglund (2012:136) 

framhåller att genom att öka förväntningarna hos talangen måste företaget också se till 

att motsvara dem. Däremot framkom det inte i litteraturen vad denna skillnad i krav 

mellan en anställd och rekryterad kunde bero på.  

Livssituation 

Talangens livssituation påverkar också hur talangen upplever sin situation. Både män 

och kvinnor framhäver familjens betydelse och att det alltid inte passar in att få högre 

krav på sig. Däremot kan en långsiktig plan göra att talangen lättare kan anpassa sin 

situation därhemma. Talangerna underströk att om företaget kommunicerar en 

långsiktig plan för hur talangens framtid ser ut i företaget är talangen mer villig att göra 

arrangemang hemma, vilket möjliggör mottagande av utmanande arbetsuppgifter och 

större krav. 

Evans et al. (2011:291–292) poängterar att företag kan erbjuda flexibilitet i arbetstiden 

för att motverka en negativ balans mellan privat- och arbetsliv. Genom att bättre 

planera arbetsuppgifterna och arbetsrutinerna kan företaget erbjuda talangen en 

möjlighet att klara av sina uppgifter utan att det samtidigt får negativa konsekvenser 

för talangens privatliv.  

Denna undersöknings resultat fokuserar främst på hur en långsiktig karriärplan kan 

motivera talanger och engagera dem oberoende av deras livssituation. Karriärplanens 

roll har behandlats tidigare i denna resultatanalys. 

Erfarenhet och kunskap 

De erfarenheter och kunskap som talangen har från sina tidigare studier och 

arbetsplatser påverkar också förväntningarna på företaget. Talanger som vet en del om 
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talangledning eller har någon form av erfarenhet av det är mer positivt inställda till 

talangledningen och upplever att den skulle ha en stor effekt på deras engagemang, 

motivation och prestation. Dessa talanger hade också starkare åsikter om att 

talangledningen bör bli tydligare i företaget. Detta är något som inte tidigare lyfts fram 

i litteraturen. 

Möjligheter 

När det kommer till möjligheter är det en viktig faktor för hur talangledningen upplevs. 

De som upplevde sig ha många möjligheter till att både avancera och få större ansvar 

var nöjda, medan de som upplevde sig ha få eller begränsade möjligheter var mer 

benägna till att ställa högre krav på företaget och vara mer negativt inställd till den 

nuvarande situationen.  

Galbraith et al. (2012:222) anser att genom att göra talangerna medvetna om att det 

finns möjligheter att avancera ökar detta motivationen. Detta innebär att individer som 

har hög potential identifieras och ges möjligheter att utveckla sina kunskaper och 

färdigheter. 

5.4 Utveckling av teori 

Dries (2013:280) anser att företagets fokus på talangens input eller output definierar 

struktureringen av talangledning. Detta kan förstås genom att analysera ifall företaget 

fokuserar på motivationen eller förmågan hos talangen. Input innebär att företaget 

utvärderar talangen på basis av bland annat motivation, ansträngning och ambition, 

medan ett output-perspektiv fokuserar mera på färdigheter, resultat och prestation. 

Studier har visat att de flesta företag utvärderar sina talanger enligt deras prestation, 

eftersom de då undviker debatten om rättvisa med hänsyn till hur utvärderingen sköts.  

Vidare betonar Dries (2013:278–279) studie av talangledningslitteraturen företagets 

sätt att se på talanger som antingen objekt eller subjekt som en viktig del för hur 

talangledningen struktureras i företaget. Om företaget ser på talanger som objekt, 

innefattar talangledningen oftast förvaltning av kompetens och kunskap. Ur HR-

funktionens synvinkel är talang som kompetens, potential och prestation intressant. 

Enligt Meyers et al. (2013:307) är kompetens något som är mätbart och kan kopplas till 

prestation, vilket återknyter till Dries (2013:280) konstaterande att företag fokuserar 

sig på prestationen för att undvika debatten om rättvisan. Vidare diskuterar Dries 
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företagets syn på talanger som subjekt, det vill säga enskilda individer. I detta fall ska 

talangledningen ägna sig åt företagsintern karriärplanering och successionsplanering. 

Den rådande synen inom talangledningen stöder en objektiv syn på talanger med fokus 

på talangens prestation. 

Enligt de framkomna resultaten i min undersökning sköts utvärderingen på ett allmänt 

plan. Talangerna anser att företaget oftast väljer att utvärdera individerna som en 

grupp i stället för att ge en personlig utvärdering och respons. Talangerna anser att de 

skulle bli effektivare, mer motiverade och engagemanget gentemot arbetsgivaren skulle 

stärkas om företaget skulle se individen i stället för personalen som en helhet. 

Talangerna upplever det nuvarande sättet att leda dem som orättvist och att det inte 

återspeglar deras individuella input. Således efterfrågar talangerna en talangledning 

med mikroperspektiv.  

Utgående från den teori som existerar kring talangledning, skapade jag Figur 4, som 

påvisar att talangledningen ses ur ett makroperspektiv, där företaget väljer att se 

personalen som en helhet. Resultaten i min undersökning återspeglar talangernas syn 

och lyfter fram behovet av en utveckling av talangledningsteorin. Talangernas 

upplevelser av talangledning och hur de skulle vilja bli ledda, påvisar att 

mikroperspektivet saknas. Därför har jag valt att utveckla Figur 7, som belyser både 

den existerande litteraturen (makronivå) och de resultat som framkom i denna 

avhandling (mikronivå). 

Figur 7 Talangledning ur ett mikro- och makroperspektiv 
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I Figur 7 har jag valt att namnge de två nya dimensionerna som personalpolitik och 

individuell plan. Mina resultat visar att talangledning på mikronivå kan uppfattas som 

en form av personalpolitik, där talangledningen upplevs otydlig/allmän. 

Personalpolitiken fäster stor vikt vid relationer mellan talangen och förmannen och 

lyfter fram en otydlighet och orättvisa som uppkommer då det saknas en tydlig struktur 

i talangledningen. Guthridge, Komm & Lawson (2008:51, 58–59) konstaterar att 

strukturen är en viktig del i hur talangledningen upplevs och att företag misslyckas med 

sin talangledning då strukturen saknas. Mina resultat påvisar också att då 

talangledningen på mikronivå upplevs spegla personalpolitiken, upplever talangerna 

sig osäkra på sin framtid och samtidigt en avsaknad av individuell respons, erkännande 

och karriärplan. Enligt mina resultat kan således en talangledning, som fokuserar sig 

på personalpolitik, konstateras se talangen som ett objekt där outputen är det viktiga. 

Denna avhandlings resultat visar att en talangledning är som effektivast då företaget 

fokuserar på individen och den individuella prestationen. I detta sammanhang ska 

företaget också enligt resultaten både utvärdera och anpassa utvecklingen efter 

individuella behov. Dries (2013:280) anser att om företaget ser talangen som ett 

subjekt med fokus på input, bör företaget ägna sig åt karriärplanering och 

successionsplanering. Därför har jag valt att namnge fältet, där talangledningen sker på 

mikronivå och är både strukturerad och tydlig, som individuell plan. Detta område i 

Figur 7 upplever talanger att företaget borde placera sig i. Fallföretaget i min 

undersökning kan enligt mina resultat placeras nära mitten, men ändå i företagspolicy-

rutan. Placeringen grundar sig på att företaget ägnar sig åt talangledning som är tydlig 

på produktionssidan där en tydlig plan allmän plan existerar för personalen, men 

otydlig för tjänstemän och experter, där talangledningen upplevs som allmän. Vidare 

bestäms företagets position i Figur 7 av det faktum att en tydlig och strukturerad 

talangledning inte tillämpas i företaget, vilket gör det svårt att följa upp dess effekter 

och begränsar möjligheterna för att individualisera HR-rutinerna. 

Figur 7 kan användas av företag som vill förbättra och effektivera sin talangledning. 

Enligt mina resultat upplevs en individuell plan av talangerna som det effektivaste 

sättet av talangledning. Detta innebär att företaget först måste analysera sin syn på 

talangledning och välja vilken typ av talangledning som ska tillämpas i företaget. 

Därefter ska företaget placera sig in i figuren. Genom att använda sig av mina resultat 

kan företaget förbättra de faktorer som gör att det placerar sig i en annan del av 

matrisen än individuell plan.  Figur 7 är dessutom användbar för alla typer av företag, 
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eftersom den inte tar ställning till om företaget ska använda sig av en exklusiv eller 

inkluderande talangledning. Figuren förespråkar en individuell syn på utvecklingen av 

individen, där multipla faktorer påverkar upplevelsen av företagets HR-rutiner 
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6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Syftet med min avhandling var att undersöka hur talangledning upplevs av talanger i 

ett företag där talangledningen inte är tydligt uttalad, samt vilka faktorer som påverkar 

upplevelsen och hur talangerna själva upplever att de skulle vilja bli ledda. Därför har 

jag valt att utgå från följande forskningsfrågor för att kunna besvara syftet: Hur 

upplever talangfulla individer talangledning och vilka faktorer påverkar upplevelsen? 

Hur vill talanger bli ledda? I tidigare forskning har fokus legat på hur företag bör 

strukturera sin talangledning. Dessutom har de flesta tidigare undersökningar gjorts 

baserat på kvantitativ metod och ur ett makroperspektiv. Litteraturen inom 

talangledning anses vara managerialistisk och forskningen har under de senaste åren 

ändrat fokus från företaget till dem som egentligen berörs av talangledningen och vars 

prestation och välbefinnande ska främjas. I de studier som publicerats av Björkman et 

al. (2013) och Gelens et al. (2014) har det fokuserats på hur individer reagerat på att bli 

identifierade som talanger och om det är rättvist att peka ut en del av personalen som 

viktigare än andra. Dries (2013) och Al Ariss et al. (2014) poängterar samtidigt att 

framtidens fokus inom talangledningsforskningen ska ligga på individen och hur den 

reagerar på de HR-rutiner som implementeras inom talangledningen.  

I min empiriska undersökning genomförde jag personliga intervjuer där talangens 

upplevelser och åsikter var centrala. Jag försökte förstå hur de upplevde den 

talangledning som fanns i företaget och hur detta påverkade dem. Samtidigt ville jag 

identifiera faktorer som påverkade upplevelserna och som kunde förklara skillnader 

och likheter i det upplevda samtidigt som talangerna själva kunde med hjälp av sina 

upplevelser redogöra för hur de vill bli ledda. Utgående från den utveckling som sker 

inom forskningen på området och den tolkande forskningsfilosofi som min 

undersökning utgår ifrån, har jag på detta sätt försökt fördjupa förståelsen för talangers 

upplevelser och därigenom föra framåt forskningen. 

För att kunna ge en övergripande bild av forskningen inom talangledning och hur detta 

relaterar till själva personaladministrationen, har jag i avhandlingens teoretiska 

referensram valt att presentera en överblick av den forskning som finns tillgänglig. Jag 

inledde den teoretiska diskussionen genom att redogöra för hur talangledningen står i 

förhållande till HRM och hur den placeras in i den personaladministrativa kontexten.  

Sedan redogjorde jag för relaterade koncept och deras relevans inom talangledning. 

Därefter förflyttades fokus till att enbart omfatta talangledning och hur 
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forskningsområdet har utvecklats. För att kunna klargöra vad talangledning innebär är 

det viktigt att först förstå vad som menas med begreppet talang. Genom att föra en 

teoretisk diskussion kring begreppet och belysa det från olika forskningsområden gick 

jag sedan vidare in på talangledningens historia och utvecklingen av 

forskningsområdet. Till sist lyfte jag fram hur företagets syn på talangen inverkar på 

utformandet av talangledningen, samt vilken effekt talangledningen bör ha på talangen. 

Samtidigt lyftes debatten kring rättvisa och hur identifieringen kan påverka talangen, 

både gällande relationer till andra och till företaget. Jag valde att följa detta upplägg för 

att på så sätt åskådliggöra att talangledningen är en del av HRM och har utvecklats från 

att fokusera på enbart företagets synvinkel till att numera ta i betraktande talangen. 

Samtidigt valde jag att lyfta fram att även om fokus har flyttats till individen är 

forskningen inom området bristfällig och även talangens synvinkel bör lyftas fram. Som 

en sammanfattning av den teoretiska referensramen, presenterade jag en modell, Figur 

4, som belyser det faktum att talangledningen i litteraturen ses ur ett makroperspektiv. 

Syftet med min avhandling är att studera talangledning ur ett mikroperspektiv och 

därför fungerade Figur 4 som en bas för vidareutveckling av teori genom min empiriska 

undersökning. 

När det kommer till genomförandet av själva undersökningen hade jag fördelen att få 

tillgång till hela personalen för Oy KWH Mirka Ab. HR-chefen Olav Hellman 

identifierade lämpliga informanter på basis av de kriterier som jag genom min 

forskning specificerade. Gummesson (1991:11, 21) understryker att det är forskarens 

största utmaning att få tillgång till informanter. Problemet som däremot kunde uppstå i 

min avhandling var att informanterna inte skulle våga säga sin åsikt, eftersom de 

specifikt identifierats av HR-chefen. Detta kunde då leda till att informanterna skulle 

undvika att nämna sådant som de upplevde som negativt på grund av rädsla för att bli 

avslöjade. I mitt fall var jag noga med att redan vid första kontakten genom brevet till 

informanten (Bilaga 3) betona att svaren skulle bearbetas så att de inte kunde spåras 

tillbaka till informanterna samt att de skulle vara anonyma i undersökningen. Detta 

betonades också vid själva intervjutillfället och jag upplevde att detta gjorde att 

informanterna vågade tala friare och beskriva både negativa och positiva upplevelser. 

Resultaten från min undersökning påvisade att talanger i ett företag med otydlig 

talangledning upplever att det finns en hel del att förbättra gällande deras situation. De 

upplever att en otydlig talangledning gör att de själva inte upplever sig som talanger, att 

de upplever en otydlighet angående både förväntningar och krav, samt att de upplever 
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en otydlighet gällande deras framtid i företaget. Otydligheten gällande framtiden kunde 

delas upp med hänsyn till informanter som anser att avsaknaden av en tydlig 

karriärplan leder till att de inte vet om de vill stanna kvar i företaget, samt till dem för 

vilka otydligheten innebar en oklarhet gällande vilka uppgifter de har i företaget. Dessa 

resultat förklaras delvis av att företaget inte tillämpar en tydlig talangledning. För 

företaget innebär avsaknaden av ett tydligt talangprogram att de själva inte kan följa 

upp och mäta vilken effekt deras nuvarande talangledning har på personalen. 

Resultaten påvisade även att talanger upplever en otydlig talangledning som 

hämmande för deras utveckling. Ur informanternas utsagor kunde det urskiljas 

riktlinjer för hurdan talangledning som de upplever vara mest effektiv. Guthridge, 

Komm & Lawson (2008:51, 58–59) konstaterar, att många företag misslyckas med att 

skapa ett effektivt och långsiktigt program för att ta hand om sina talanger. Denna 

avhandlings resultat påvisar, att det är viktigt att ha en kommunikation med talangerna 

för att kunna skapa ett effektivt program, speciellt om det inte existerar ett tydligt 

talangledningsprogram. Talangerna efterfrågar en öppen och tydlig talangledning 

förutsatt att företagskulturen stöder detta. Talangerna vill också bli behandlade som 

individer och utvärderas och belönas individuellt, samt få personlig respons för att 

därigenom kunna själva engagera sig i sin utveckling. Ur resultatet identifierades även 

faktorer som påverkar upplevelsen hos talangerna. Dessa resultat påvisar att det är 

flera faktorer som påverkar upplevelsen hos talangerna och att företaget har en 

möjlighet att påverka faktorerna positivt. Således kan dessa resultat användas för att 

identifiera och korrigera möjliga faktorer som leder till att talangledningen inte upplevs 

som lyckad.  

Utgående från dessa resultat, utvecklade jag Figur 7, som lyfter fram mikroperspektivet 

i talangledningen. Jag har utvecklat Figur 7 genom att införa två nya fält i Figur 4. 

Således skapade jag en talangledningsmatris som på ett tydligare sätt framställer den 

talangledning som företagen ägnar sig åt, både ur ett mikro- och ur ett 

makroperspektiv. Figur 7 kan sedan användas av företag som vill förbättra och 

effektivera sin talangledning. Mina resultat tyder på att talanger efterfrågar en 

individuell plan för att uppleva talangledningen som effektiv. Företag kan således 

analysera sin syn på talangledning och välja vilken typ av talangledning som det vill 

tillämpa. Därefter kan företaget genom att placera sig in i Figur 7, använda sig av de 

resultat som framkommit i min studie och förbättra de faktorer som gör att de inte 

placerar sig i den del av figuren som är önskvärd. 
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Denna studie kontribuerar till tidigare forskning på flera sätt. För det första påvisar 

studien att talanger upplever en stor del av de metoder och den talangledning som 

talangledningslitteraturen förespråkar som effektiva och önskvärda för att främja den 

personliga utvecklingen, öka effektiviteten och motivationen samt stärka engagemanget 

gentemot företaget. För det andra påvisade studien ett behov av en mer 

individualiserad talangledning där talangens egna önskemål, ambitioner och 

förutsättningar beaktas i stället för en mer allmän talangledning som förespråkas i den 

managerialistiska talangledningslitteraturen. För det tredje identifierades flera 

intressanta faktorer som kräver mer utförlig forskning för att kunna stärkas som giltiga, 

påverkande faktorer i upplevelsen av talangledningen. Dessa faktorer är företagsortens 

kultur, hur talangen blivit anställd (rekryterad/ansökt själv) och hur tidigare 

erfarenheter och kunskap påverkar på hur talangledningen uppfattas. Dessa faktorer 

har implikationer för hur talangerna kan förväntas reagera på de talangledningsrutiner 

som används i företaget. En intressant implikation är, att om företaget väljer att 

rekrytera talanger och betona detta vid rekryteringen får företaget räkna med att 

personalen ställer högre krav och förväntar sig att dessa ska uppfyllas. För det fjärde 

utvecklade jag en ny modell som belyser talangledning ur både ett mikro- och 

makroperspektiv. Denna modell kan användas tillsammans med de framkomna 

resultaten för att förbättra och effektivera talangledning i företag. 

Ur en praktisk synvinkel kan de framkomna resultaten i denna undersökning fungera 

som vägledande för företag som ämnar införa ett talangledningsprogram eller börja 

investera mer resurser i sina talanger. Resultaten kan också användas av företag som 

redan ägnar sig åt talangledning, men upplever sig ha problem med den. Eftersom 

resultaten påvisar att talangledningen upplevs individuellt och att varje talang har 

individuella behov, förespråkas individualiserad talangledning framom en mer allmän. 

Genom kontinuerlig dialog med personalen kan resurserna kanaliseras bättre för att 

främja utvecklingen av personalen. Dessutom redogörs det för konkret i den empiriska 

delen vilka områden som talanger upplever vara viktiga för att de ska motiveras och bli 

effektivare. Genom att använda sig av den utvecklade modellen, Figur 7, kan företag, 

oberoende om de ägnar sig åt inkluderande eller exkluderande talangledning, 

identifiera utvecklingsmöjligheter för effektivering av sin talangledning samt vilka 

typer av aktiviteter de ska ägna sig åt. Dries (2013) menar att om företaget ser 

individerna i arbetskraften i stället för en helhet, ska det ägna sig åt bland annat 

karriärplanering och successionsplanering. 
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Slutligen vill jag dock påpeka, att de resultat som framkommit i denna undersökning 

inte kan anses stå för en absolut sanning för hur talangledning ska byggas upp, utan att 

den utgör en hypotes som framställts genom denna explorativa undersökning. 

Hypotesen kräver vidare forskning för att kunna antingen bekräftas eller förkastas och 

först efter detta kan resultaten diskuteras mer genomgående ur ett teorigenererande 

perspektiv. Undersökningen påvisar dock en hel del intressanta resultat som kan 

fungera som grund för fortsatt forskning och vidareutveckling av forskningsområdet. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna forskning är explorativ till sin natur bör den både följas upp och 

kompletteras med fortsatt forskning. För att kunna bekräfta eller förkasta resultaten för 

hur talanger ska ledas bör det göras jämförande forskning både inom Finland mellan 

företag inom samma och olika branscher, men också internationellt för att således även 

kunna studera de eventuella skillnader som olika kulturer medför. Dessutom kunde det 

undersökas mer noggrant hur starkt olika faktorer påverkar upplevelserna, samt om 

det existerar könsspecifika skillnader i hur talanger vill bli ledda.  

Eftersom mitt fallföretag är ett internationellt företag med verksamhet i flera länder 

kunde det vara intressant att se hur talangledningen upplevs i något av dotterbolagen 

och hur de talanger som jobbar för dessa bolag vill bli ledda. Utgående från resultaten 

kunde sedan likheter och skillnader jämföras med moderbolagets resultat. Därtill 

kunde denna forskning fokusera på att förklara vad dessa likheter och skillnader beror 

på. I den existerande litteraturen förespråkar Stahl et al. (2012) att talangledningen 

bland annat ska vara förankrad i företagets strategi och vara en del av företagskulturen. 

Det kunde därför vara intressant att undersöka hur den talangledning som utformats i 

Finland hos moderbolaget fungerar utanför landets gränser. 

Det kunde också vara intressant att forska vidare i hur talangledningen kunde 

individanpassas och hur detta kunde göras lätthanterligt och effektivt, eftersom 

talangernas upplevelser i vissa fall var så pass olika att en gemensam talangledning inte 

skulle vara effektiv för att uppnå de mål som talangledningen är till för. När det gäller 

den nyutvecklade modellen, Figur 7, kunde det också undersökas om den gäller för 

både små och stora företag. Det kunde också vara av intresse att studera skillnader och 

likheter mellan talanger som rekryterats till företaget och sådana som själva sökt sig till 

företaget, samt ifall det är möjligt att leda dessa på samma sätt. 
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Ett annat relevant område att undersöka kunde vara att jämföra upplevelserna hos de 

som ses som talanger och de som inte anses vara det i ett företag där talangledningen är 

otydlig. Därigenom kunde det framkomma vad som kunde göras för hela personalen 

om upplevelserna är lika. Detta är något som kunde vara viktigt för företag, vilka oftast 

använder sig av ett mer inkluderande sätt att se på sina talanger (Stahl et al. 2012). 

Slutligen, och som det tidigare konstaterats är den empiriska forskningen inom detta 

område av talangledning bristfällig. Därför är det viktigt att fortsätta undersöka 

fenomen från talangens och hela personalens synvinkel för att därigenom kunna föra 

forskningen framåt och samtidigt effektivera ledningen av arbetskraften. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE: HR-ANSVARIG 

Har ni ett talangledningsprogram? 

Hur är detta strukturerat? 

Hur skulle ni beskriva en talang? 

Hur upplever ni att er talangledning lyckas? 

Har ni anställda som ni satsar mera på? Hur visar ni det åt dem? 

Vad är talangledningens uppgift i ert företag? 

Vem är ansvarig för talangledningen? 

Hur viktigt anser ni att talangledning är för ert företag, varför? 

Hur upplever ni att er talangledning tas emot av personalen? 

Vilken funktion har talangledningen i ert företag? 

Anser ni att talangledningen kan vara rättvis? Varför/ Varför inte? 

Hurudan plan har ni för era anställda? 

Vad innebär talangledning för er? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE: ANSTÄLLD 

- Bakgrundsinfo (namn, ålder, position etc.) 

- Hur blev du anställd? 

- Varför valde du att söka jobb inom just det här företaget? 

Fråga 1 

- Vilka faktorer påverkar din motivation och ditt sätt att arbeta?  

- Hur viktigt är erkännande från arbetsgivarens sida? 

- Hur utmanande är din arbetsuppgift? Motsvarar arbetsuppgiften din 

kompetens? 

- Hur anser du att du bidrar till företagets framgång? 

- Hur kunde företaget få dig att prestera bättre? 

- Vad förväntar du dig av företaget? 

- Vilka är dina ambitioner för framtiden? /Vad anser du vara viktigt för din 

framtid inom företaget?  Har företaget visat att du är viktig för framtiden? 

- Hurudana karriärmöjligheter upplever du dig ha i företaget? Vad har du gjort 

för att främja din egen karriär?  

- Hurdana möjligheter har du fått till att öva dina färdigheter inom möjliga 

framtida positioner? 

- Vem anser du vara del av din utveckling i organisationen? 

- Hur upplever du att företaget satsar på de andra? 

- Ska företaget satsa lika mycket på alla arbetstagare? Varför/Varför inte? 

- Hur tror du företaget kan hjälpa dig uppfylla dina mål? 

- Hur utvärderas du i företaget? Upplever du utvärderingen rättvis? 
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- Har du någon mentor inom företaget och hur ser du på mentorskap? 

- Vad värdesätter du mest på din arbetsplats? 

- Hur visar företaget att du är viktig för dem? 

- Hur är din relation till din chef? Hur är den till de andra arbetstagarna? 

- Har du funderat på att byta arbetsplats? Varför/varför inte? 

- Hur belönas du för ett gott arbete? Hur vill du bli belönad? 

- Vad innebär begreppet talang för dig? 

- Varför tror du att du anses vara en talang? 

Fråga 2 

- Hur kunde företaget bli bättre på att ta hand om dig? 

- Hur bör företaget behandla talanger jämfört med de andra? 

Möjligheter/chanser/lön etc. 

- Vad tror du att identifiering som talang innebär för din framtid i företaget? 

- Vad kan företaget kräva av dig om de satsar mera på dig jämfört med de andra? 

- Hur skulle din motivation, relation till andra, relation till den egna karriären, 

relationen till arbetsgivaren påverkas av att företaget satsar på dig? 

- Hur tror du att fördelningen av resurserna skulle påverka de som inte får dem?  

- Hur kunde detta göras rättvist? 

- Hur kunde talangstatusen kompensera för eventuellt lägre lön, jämfört med 

likande position i annat företag? 

- Tror du att ett dylikt program är nödvändigt? Varför/ varför inte 
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BILAGA 3  BREV TILL INFORMANTEN 

Hej! 

Mitt namn är Tom Koskenniemi och jag studerar företagsledning och entreprenörskap 

vid Svenska Handelshögskolan i Vasa. För tillfället skriver jag mitt slutarbete om Talent 

Management i företag. Talent Management handlar i stora drag om hur företag tar 

hand om nyckelpersoner inom företaget. På senare år har man även blivit intresserade 

av hur personalen upplever liknande talangprogram. I Finland finns det knapp 

forskning kring detta ämne och därför har jag valt att göra min undersökning vid Oy 

KWH Mirka Ab. Jag är intresserad av hur Du upplever din status inom företaget och 

hur Du tolkar begreppet talang. Jag är också intresserad av Dina synpunkter på om ett 

företag som Oy KWH Mirka Ab skulle införa ett talangprogram dit endast ett fåtal blir 

utvalda och hur du tror att detta påverkar centrala teman såsom den personliga 

motivationen, rättvisa, engagemang/dedikering gentemot arbetsgivaren 

och arbetsklimatet. Jag vill att Du utgår ifrån att du är en del av detta program och 

att hela personalen vet vilka som har talangstatus inom företaget. 

Denna undersökning kommer att fungera som ett underlag för min avhandling där jag 

kommer att analysera hur personalen och speciellt talangerna påverkas av Talent 

Management. De svar som jag får av Dig kommer att renskrivas till högsvenska och Du 

figurerar inte med ditt eget namn, vilket gör att svaren inte kan kopplas till någon 

enskild individ. Sammanlagt kommer jag att intervjua åtta (8) stycken personer och 

Dina svar är viktiga för både mitt slutarbete, men också för hur finländska företag kan 

bli bättre på att ta hand om sina talanger. Jag ser fram emot en trevlig intervju där jag 

får ta del av Dina synpunkter. 

Med vänlig hälsning 

Tom Koskenniemi  

 


