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Talangledning har under det senaste årtiondet blivit föremål för en aktiv diskussion i 
företagsvärlden vilket gett upphov till såväl teoretisk forskning som praktisk 
implementering. Det råder en uppfattning om att organisationer som effektivt och 
konsekvent lyckas med att attrahera, uppdatera, sporra och behålla talang klarar sig 
bättre på lång sikt på den globala marknaden. Talangledning anses samtidigt vara ett 
av de mest centrala problemområdena och bland de största utmaningarna för 
personalavdelningen. Med tanke på intresset för ämnet skulle man förvänta sig att det 
är ett väldefinierat område som grundar sig på verifierade kärnprinciper och 
omfattande forskning. Dock är forskningen inom området knapp och bristfällig. Det 
saknas en allmängiltig definition och det råder oklarhet gällande dess innehåll, 
övergripande mål och teoretiska förankring. 

Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för talangledning: vad det är och hur 
det implementeras. Utöver detta utreder jag vilka utmaningar som existerar inom 
talangledning och hur de möts. Med avhandlingen ämnar jag utveckla och bidra med 
ny kunskap till den vetenskapliga kunskapen inom området. 

I avhandlingen presenteras relevant tidigare forskning kring talangledning. Jag inleder 
med en historisk översikt som leder fram till dagens syn på begreppet. Vidare 
behandlas olika definitioner och synsätt på talangledning samt vilka utmaningar 
talangledning medför. 

Den empiriska undersökningen utfördes på sex mellanstora till stora internationella 
företag verksamma i Finland med varierande grad av talangledning. Undersökningen 
utfördes med kvalitativ forskningsmetod och datamaterialet samlades in genom sex 
personliga intervjuer samt en pilotintervju och en expertintervju. Respondenten var 
verkställande direktör eller medlem av ledningsgruppen som ansvarar för företagets 
talangledning. Datamaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Undersökningens resultat antyder att det inte existerar någon koncis och allmängiltig 
definition och att ämnet kan ses ur olika perspektiv. Utöver detta ansåg fallföretagen 
enhälligt att talangledning varken är någon ny företeelse eller någon modefluga. 
Talangledning ansågs för viktigt för att endast skötas av HR-avdelningen, och att man 
inom HR borde lära sig mera om strategisk beslutsfattning för att kunna inneha en 
stark och stödande roll inom organisationens beslutsfattning. Att skapa kontunuitet 
och struktur inom talangledning och att utbilda individer med en helhetssyn ansågs 
vara de största utmaningarna. Frågan väcktes om ett möjligt samband mellan graden 
av transparens och talangledning i företaget. 

Nyckelord: Talangledning, individer med hög potential, HRM, talangkrets, 
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1 INLEDNING 

Talangledning (eng. talent management) har fångat många akademikers, 

företagsledares och konsulters uppmärksamhet under det senaste årtiondet (Cappelli, 

2008; Collings & Mellahi, 2009; Iles, 2009; Lewis & Heckman, 2006). Det 

huvudsakliga argumentet är enkelt: organisationer som effektivt och konsekvent lyckas 

med att attrahera, uppdatera, utveckla, sporra och behålla talang klarar sig bättre på 

lång sikt på den globala marknaden (Vance & Vaiman, 2008). Enligt en definition 

innebär talangledning att förutse företagets behov av humankapital och att göra upp en 

plan för att möta behovet (Cappelli, 2008). Enligt en annan handlar talangledning om 

all den extra ledning och de extra processer samt möjligheter som görs tillgängliga för 

de individer inom organisationen som har klassats som talang (Blass, 2009). 

Talangledning anses vara ett av de centralaste problemområden och en av de största 

utmaningarna för personalavdelningen (eng. Human Resources, HR) (Sandler, 2006). 

Enligt Berger (2004) kommer talangledning att bli den huvudsakliga arbetsuppgiften 

för HR. Företagsledare i Europa anser att talangledning hör både till organisationens 

viktigaste och svagaste färdighet (eng. capability) (Boston Consulting Group, 2007) och 

att hela organisationen borde engagera sig i talangledning eftersom det är för viktigt för 

att ensam skötas av HR-avdelningen (Economist Intelligence Unit (EIU), 2009). Med 

tanke på detta är ämnet relevant för både forskare och HR-personal samt professionella 

inom strategisk ledning och övriga professionella inom området (Collings & Mellahi, 

2009). Vidare anser Boudreau och Ramstad (2005) att talangledning kräver ett nytt 

paradigm inom HR, där det är nödvändigt att HR lär sig mera om strategisk 

beslutsfattning. 

Det anses även under lågkonjunkturer vara speciellt viktigt för företag att maximera 

potentiella konkurrensfördelar i form av en sakkunnig personal (Collings & Mellahi, 

2009). En studie gjord av Hewitt Associates (2008) visar att majoriteten av företag har 

planer på att fortsätta fokusera på topp talang trots nedskärningar som företagen 

tvingats göra på grund av nedgången, och att hälften av dessa företag ämnar fortsätta 

investera i, eller till och med att öka sina kostnader för utbildning och utveckling av 

talang. Oberoende av de globalt rådande ekonomiska omständigheterna förblir 

företagens förmåga att attrahera, utveckla, motivera och hålla kvar talang en kritisk 

strategisk frågeställning hos företagsledningen (Beechler & Woodward, 2009). Till 

detta bidrar även att den demografiska förändringen i många länder orsakar större 
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konkurrens om arbetskraften och ett större och mer betydelsefullt behov av 

efterträdare (Evans, Pucik, & Björkman, 2009). Förändringen i det demografiska 

mönstret medför även en förändring i det psykologiska kontraktet och individer har 

större möjlighet att välja och vraka bland arbetsgivare (Blass E., 2009). 

Trots allt detta ser en del talangledning som endast en modefluga och anser att man 

bara har namngett olika delar av HR verksamhet på nytt för att skapa uppståndelse 

kring ämnet (Iles, 2009; Lewis & Heckman, 2006). Företagsledningsmodeflugor (eng. 

management fashions) har sitt ursprung i företagsledares tendens att anpassa sig till 

och förlita sig på sociopsykologiska och teknoekonomiska trender då de strävar efter att 

hitta rätt riktning i en dynamisk, invecklad och tvetydig företagsvärld (Abrahamson, 

1996; Huczynski, 1993; Iles, 2009). 

Cappelli (2009) menar att man kan se tecken på talangledning så tidigt som i början av 

20-talet och anser att de talangledningsprocesser som används i dag redan utvecklades 

ett halvt sekel sedan. Således skulle de verktyg som användes på 50-talet 

fortsättningsvis används i dag. Problemet är att företagsvärlden inte längre är lika 

stabil som på 50-talet, utan präglas av dynamiska konkurrensbetonade förhållanden 

som ökar osäkerheten. Det just denna osäkerhet som är den största utmaningen för 

företagsledningen beträffande talangledning och som kräver ett radikalt nytänkande 

(Cappelli, 2009).  

1.1. Problemområde 

Oberoende av om talangledning är en modefluga, upprepning eller något substantiellt 

nytt och viktigt skulle man med tanke på mängden konsultföretag som är verksamma 

inom talangledning och det växande antalet artiklar och böcker som publiceras inom 

ämnet tro att det var ett väldefinierat område som grundar sig på verifierade 

kärnprinciper och omfattande forskning (Lewis & Heckman, 2006). Men forskningen 

inom området är knapp och bristfällig (Collings & Mellahi, 2009; Iles, 2009; Lewis & 

Heckman, 2006).  

Det finns av talangledning ingen allmängiltig definition. Det råder också oklarhet 

gällande dess innehåll, dess övergripande mål och teoretiska förankring (Collings & 

Mellahi, 2009; Lewis & Heckman, 2006). Lewis och Heckman (2006) efterlyser en mer 

konkret, praktisk och strategisk inriktning för forskningen kring ämnet. Den 
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existerande forskningen klarar inte av att besvara frågan på hur välfungerande 

talangledning ser ut. 

1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för talangledning: vad det är och hur det 

implementeras. Utöver detta utreder jag vilka utmaningar som existerar inom 

talangledning och hur de möts.  

Det övergripande syftet är därmed både deskriptivt och explorativt. Avhandlingen 

bidrar till forskningen genom att öka förståelsen för hur företag i Finland uppfattar 

talangledning, hur det implementeras samt vilka utmaningar som existerar inom 

ämnet och hur de går tillväga för att möta dessa. 

I och med att det råder en brist gällande en klar definition, ämnets omfattning, samt 

övergripande mål för talangledning utreder jag hur företag belägna i Finland definierar 

talangledning. Jag eftersträvar även att utreda vilka element som ingår i deras 

talangledningsprocesser samt hur dessa implementeras och på vilka punkter de skiljer 

sig från övrig HR verksamhet.  

Utöver detta undersöker jag vilka utmaningar företagsledare upplever att de ställs inför 

med tanke på talangledning samt vad de gör för att möta dessa. Jag kommer även att be 

respondenterna ta ställning till de utmaningar som Cappelli (2008) presenterar i sin 

modell för att utreda ifall företagsledare anser att de är verkliga utmaningar som de 

beaktar, eller överhuvudtaget anser att är relevanta eller inte. I tillägg till detta ber jag 

även respondenterna att ta ställning till centrala tvistefrågor inom ämnet.  

1.3. Avgränsningar 

Min undersökning kommer att begränsa sig till sex internationella mellan stora till 

stora företag med verksamhet i Finland inom olika branscher. Trots att 

undersökningen genomförs i internationella organisationer kommer avhandlingen inte 

att beakta hur företagen utformat sin talangledning utanför Finland. Jag undersöker 

även fenomenet talangledning endast utifrån företagets synvinkel och beaktar således 

inte hur de anställda uppfattar det. Vidare väljer jag att fokusera på de anställda som 

företagen anser höra till gruppen av talang och utesluter således övriga arbetstagare. 
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Metodologiskt begränsas avhandlingen genom användningen av den kvalitativa 

metoden. 

1.4. Begrepp och definitioner 

Nedan presenteras definitioner som är centrala för min avhandling.  

Talang är summan av en persons förmågor, inre gåvor, färdigheter, kunskap, 

erfarenhet, intelligens, omdöme, attityd, karaktär och drivkraft. Det innehåller även 

personens förmåga att växa och lära sig (Michaels, Handfield, & Axelrod, 2001). 

High potential – individer med hög potential eller så kallade ”high potentials” (HP) är 

individer som hör till en grupp som företaget satsar på för att de tillför speciellt mycket 

värde och unika kompetenser (Lepak & Snell, 1999).  

Talangkrets (eng. talentpool) - individer som hör till talangkretsen har den potential 

och de färdigheter som krävs för att fylla strategiska nyckelpositioner (Collings & 

Mellahi, 2009). 

Successionsplanering strävar efter att försäkra tillgången av talang för att bibehålla den 

ekonomiska tillväxten. Med successionsplanering eftersträvar företag att möta det 

kommande talangbehovet på lång sikt. Det fungerar även som riktgivande för var 

utveckling borde ske inom företagets personal. Med hjälp av planen kan 

företagsledningen identifiera företagets talangbehov samt på basen av det göra upp en 

plan för hur de systematiskt skall utveckla denna talang (Rothwell et al. 2005). 

Successionsplanerings- och (företags)ledningsprogram (eng. succession planning and 

management program) är en genomtänkt och systematisk satsning av en organisation 

för att försäkra sig om ledarskapskontinuitet i nyckelpositioner, för att hålla kvar och 

utveckla intellektuellt kunskapskapital för framtiden och uppmuntra individuellt 

avancemang. Systematisk successionsplanering sker då en organisation tillämpar 

specifika förfaringssätt för att försäkra sig om identifiering, utveckling, och långsiktigt 

kvarhållande av talangfulla individer (Rothwell, 2005). 

Jag kommer att använda mig av det engelska ordet Human Resource Managmenet 

(HRM) alternativt HR (Human Resources) då jag syftar på personaladministration. Då 

jag till exempel syftar på personalavdelningen använder jag HR-avdelningen, då jag 
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syftar på frågeställningar inom området använder jag mig av HR-frågeställningar och 

så vidare. 

Eftersom det råder en brist på en allmängiltig definition på talangledning kommer 

alternativa definitioner att presenteras mer ingående i referensramen.  

1.5. Arbetets struktur 

Härefter följer arbetets referensram i kapitel två där jag redogör för hur begreppet 

talangledning har behandlats i litteraturen. Inledningsvis presenteras en historisk 

översikt av talangledning och därefter presenteras talangledning i dagsläget. Sedan 

fortsätter kapitlet med en genomgång av existerande problem angående definitionen. 

Sedan behandlas olika synsätt på talangledning och strategisk talangledning. Därefter 

behandlas Cappellis modell bestående av fyra principer för att råda bot på den 

osäkerhet som existerar inom talangledning. Avslutningsvis behandlas olika strategiska 

perspektiv och de olika operationella dimensionerna som ingår. I avhandlingens tredje 

kapitel presenterar och motiverar jag valet av metod för genomförandet av 

undersökningen. I fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet varefter, i det 

femte kapitlet analys och diskussion behandlas. I kapitel sex presenteras en avslutande 

diskussion, begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 
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2 REFERENSRAM 

Intresset för talangledning växer konstant och det finns flera orsaker till att ämnet 

blivit så populärt. En av de mer betydande orsakerna är föränderliga demografiska 

mönster där antalet anställda som går i pension ökar och antalet unga som finns 

tillgängliga för att ersätta dem minskar. Mellan 40 till 70 % av alla högre uppsatta 

chefer hos de flesta större organisationerna når pensionsålder inom de närmaste fem 

åren (Gandossy & Kao, 2004) och det finns helt enkelt inte tillräckligt med unga 

individer som är färdiga att ta över dessa positioner, än. Detta är utan tvivel en av 

orsakerna till att Mckinsey anser att talangledning borde vara en strategisk prioritet för 

organisationer, men ändå visar över hälften av linjeförmännen motstånd mot 

processen (Gutheridge, Domm & Lawson, 2006). Resultaten ur en undersökning gjord i 

Amerika av Institute of Managment and Administration (IOMA) angående kritiska HR-

frågeställningar visar liknande resultat, där 75 % av respondenterna identifierade 

talangledning som den viktigaste frågeställningen (Sandler, 2006). 

Att bilda sig en uppfattning om och att hitta en koncis, allmängiltig definition på 

talangledning är svårt. Vissa ser den som strategisk (Collings & Mellahi) andra som 

organisk, och vissa som operativ. En del anser att det är integrerat i prestationsledning 

(eng. performance management) och andra ser det som klart avskilt. Vissa anser att det 

inbegriper hela personalen medan andra ser det som segmentering (Blass, 2009). 

Det finns även de som påstår att talangledning är en ny företeelse, och endast en 

modefluga inom HRM. Andra menar att talangledning har existerat länge men inte 

under det namnet. För att bättre förstå begreppet samt dess ursprung inleder jag med 

en historisk översikt över ämnet följt av talangledning i dagsläget. Därefter följer en 

redogörelse för problem angående definitionen och sedan presenteras olika synsätt och 

operationella dimensioner som påträffas i litteraturen. Därefter redogör jag för 

Cappellis modell ”Talent- on -Demand”, fritt översatt ”talang på beställning” där fyra 

principer om hur företag kunde anpassa sig till utmaningar som dagens dynamiska 

marknadsförhållanden presenteras. Jag avslutar med en sammanfattning av kapitlet. 

2.1. En historisk översikt 

Till följande presenteras en historisk översikt av ämnet för att åskådliggöra dess 

utveckling inom företagsvärlden och för att hjälpa oss att förstå begreppets ursprung. 
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Talangledning har sitt ursprung i Amerikanska bolag och har genom åren spridits 

globalt. Professionellt ledarskap var inte en seriös angelägenhet förrän företag blev så 

pass komplicerade att de krävde administrativa arbetsuppgifter. Allt började inom 

järnvägsindustrin där utmaningarna med att koordinera tidtabeller var väldigt stora 

(Cappelli, 2009). 

År 1926 föddes den första ledarskapsutvecklingen då ett företag startade ett experiment 

där kandidater anställdes med avsikten att utvecklas till företagsledare och inte till 

funktionella specialister. Företaget sökte efter ledarskap på en mer allmän nivå genom 

att anställa nyutexaminerade högskoleelever som de flyttade mellan funktionsområden 

var halvår. På det här sättet skapades arbetsrotation. Under samma tid skapades även 

en annan innovation inom ledarskapsutveckling: ett program planerat för att 

identifiera individer med fallenhet för att klara av högre positioner, ett så kallat ”high-

potential program”. Varje anställd inom företaget till och med manuella arbetare, 

ansågs vara tänkbara för programmet där kriterierna var god prestationsförmåga och 

bevis på ledarskapsegenskaper. Programmet var skapat för att bredda på kandidaternas 

kunnande utöver deras eget område delvis genom att placera ut dem på andra 

funktionella områden inom företaget. Då kandidaterna hade avklarat programmet 

fortsatte de med sitt tidigare jobb och väntade på att förmanspositioner blev lediga så 

att det skapade dem en möjlighet att avancera (Cappelli, 2009). 

2.1.1. Allt större satsningar görs på personalutveckling 

Genombrottet inom ledarskapsutveckling skedde hos General Electric (GE) där både 

verksamheten och behovet av talang var tillräckligt stort för att göra betydliga 

investeringar i personalutveckling. För att möta efterfrågan började GE anställa 

oerfarna arbetstagare direkt från högskolan och gav dem ledarskapspositioner (Loth, 

1985 i Cappelli, 2009). Nya åtgärder vidtogs för att transformera denna ”råa talang” till 

GE anställda och i dessa åtgärder ser vi grunden till modern personalutvecklingspraxis. 

På GE utvecklades de anställda genom tre månaders arbetsrotation och föreläsningar 

samtidigt som de utvärderades enligt sofistikerade metoder som bland annat baserades 

på bedömningen från tre olika chefer. Respons från medarbetare var även en del av 

utbildningsprocessen men den användes i första hand för att ansa de som inte direkt 

passade in (Whyte, 1956, i Cappelli, 2009). Som en del av utvärderingen var en hemlig 

utvärdering av individernas potential för högre ledarskapspositioner, en värdering som 

användes som bas vid befordran, men som de anställda inte visste om. Det kunde ta 
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upp till tio år förrän en anställd blev befordrad och befordringar skedde som oftast 

inom den funktionella hierarkin. GE utvecklade också ett slags informellt arrangemang 

för utveckling av talang genom att bjuda in lovande förmän till deras egna ö 

tillsammans med högsta ledningen för att under en veckas tid socialisera, skola nya 

chefer och spela roliga spel. Detta var ett gynnsamt tillfälle för deras personal att lära 

känna varandra, skapa värdefulla nätverk och utbyta idéer funktioner emellan 

(Cappelli, 2009). Men sedan kom den stora depressionen i slutet av 1929, vilken 

innebar en nedgång i verksamheten, upp till 25 % i medeltal. Plötsligt hade företag 

alltför många chefer för deras behov, och fortsatta investeringar i ledarskapsutveckling 

var inte längre en prioritet. 

2.1.2. Successionsplaneringen föds och headhunting skapas 

Depressionen fick sitt slut i samband med att andra världskriget tog slut 1945 och 

behovet av chefer började än en gång att växa. De flesta arbetstagare som annars skulle 

ha antagits som potentiella kandidater för utvecklingsprogram hade varit med i kriget, 

och det pågick väldigt lite rekrytering och utveckling under tidsperioden 1939-1945, 

utöver statliga program associerade med försvar. Efter världskriget fanns det plötsligt 

ett stort underskott av potentiella företagsledare (Cappelli, 2009). Dessutom förlorade 

företag en stor del av sin företagsledningstalang väldigt oförväntat. Uttrycket ”vad gör 

vi ifall chefen blir överkörd av en buss?” föddes och på det sättet skapades 

successionsplanering (Cappelli, 2009). 

Första reaktionen till talangkrisen var att plundra konkurrenterna på deras talang och 

således blev anställning av individer direkt från konkurrenterna det universella 

tillvägagångssättet. Ur det ökade intresset av att locka anställda från konkurrenterna 

föddes den moderna rekryteringsindustrin och konsultföretag specialiserade på 

företagsledning. Från denna process föddes den moderna industrin av ”head hunting”, 

jakten på talang (Cappelli, 2009). 

2.1.3. Företag återgår till intern utveckling 

Svårigheter med att hitta talang externt ledde till att företag nästan som en sista utväg, 

vände sig tillbaka till att söka talang internt. Under 50- och 60-talet rekryterades alla 

företagsledare internt. Därmed ledde underskott i talang till att företaget antingen 

måste välja att fylla poster med oerfarna individer eller ge upp vissa projekt och gå 

miste om inkomster då de inte hade personal som kunde genomföra dem. Att se till att 
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det inte blev ett underskott av talang blev den största uppgiften för traditionella 

ledarskapsutvecklingsprogram. Marknadsförhållandena var stabilare då så det var 

betydligt lättare att förutse behovet av talang på den tiden än vad det är idag, men 

deras metoder var ändå inte perfekta. För att lösa problemet med potentiella 

felberäkningar angående behovet av talang beslöt sig företag för att medvetet utveckla 

några flera talanger än vad de förväntades behöva och de placerades inom andra 

arbetsuppgifter tills det fanns en ledig möjlighet för dem till hands. 

Många utvecklingsmetoder som användes för utveckling av företagsledning och 

personal som verkar nya i dag användes redan då. Allt från utvärdering av 

medarbetare, handledning av ledningsgruppen, 360 graders feedback, arbetsrotation 

och program för arbetstagare med hög potential (Cappelli, 2009). 

Under 70-talet visade det sig att metoderna inte fungerade tillräckligt bra under de 

rådande omständigheterna. Än en gång övergavs interna utvecklingsmetoder av de 

flesta, förutom av de största företagen. Utvecklingen av alltför många ledare i 

kombination med beslut om att inte avsätta tjänstemän med högre utbildning så 

kallade ”white-collar workers”, förvärrade situationen ytterligare. Då recessionen tog 

fart i början av 80-talet tvingades företagen även avskeda flera av dessa tjänstemän 

vilket medförde ett slut för livstidslång anställning vilket ledde till att flera hierarkiska 

nivåer eliminerades. Detta i sin tur ledde till att de flesta företagen beslöt sig för att helt 

och hållet göra sig av med interna utvecklingsmetoder. Endast ett fåtal gamla företag 

höll kvar deras utvecklingsprogram och fortsatte investera i dem och blev därmed 

kända som ”akademi företag” (eng. Academy companies). 

2.1.4. 1990 talet fram till i dag 

Då recessionen på 90-talet tog slut fanns det mycket arbetslös talang på 

arbetsmarknaden. Utbudet av extern talang var återigen högt vilket innebar att extern 

rekrytering fungerade väl igen. Men då ekonomin tog fart användes överskottet snabbt 

upp och företag började rekrytera talang från varandra precis på samma sätt som det 

hade gjorts förut. Än en gång skapades problem med att lyckas hålla kvar talangen 

inom företagen vilket än en gång ledde till att företag var allt mindre villiga att 

investera i internutveckling. Som en företagsledare konstaterade: vad är poängen med 

att utveckla personalen internt när konkurrenterna gör det för en? Under mitten av 90-

talet blev företag allt bättre på att rekrytera talang bort från deras konkurrenter och på 

att hålla kvar talangen inom företaget men i slutet av 90-talet nådde detta 
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förfaringssätt sin gräns. Kostnaderna av att erhålla talang externt ökade, speciellt om 

de använde sig av ”headhunters”, och nykomlingar blockerade avancemang för lojala 

arbetstagare vilket ökade på svårigheten att hålla kvar företagets erfarna och talangfulla 

personal. Frågeställningar kring hur man attraherar och håller kvar rätt personer inom 

företaget blev en av de största utmaningarna för företagsledningen, vilket det 

fortsättningsvis är ännu idag (Cappelli, 2008). 

2.2. Talangledning på 2000 talet   

I dag kan inte samma förfaringssätt som på 50- och 60-talet längre anpassas eftersom 

det är väldigt dyrt att ha ett djupt inventarium av talang och risken att talangen lämnar 

företaget är betydligt högre. Därför är det viktigt att inse att ambitiösa ledare inte 

väntar och inte heller ska behöva vänta på sin möjlighet. I tillägg visar flera 

undersökningar att speciellt individer som nyligen har utvecklats och utbildas är de 

som med största sannolikhet förflyttar sig till andra företag där de erbjuds möjligheten 

att utnyttja sina färdigheter (Cappelli, 2008). 

Individer flyttar nuförtiden medvetet mellan företag för att utveckla sig själva och 

förbättra sina kunskaper och arbetserfarenhet. Att göra karriär innebär inte att stiga 

inom ett och samma företag utan man flyttar mellan olika företag och olika poster som 

man anser att är viktiga och nyttiga för sin egen utveckling och för att komma framåt i 

sin egen karriär (Collings & Mellahi, 2009). Anställda är nuförtiden mer intresserade 

av sina personliga självständiga mål än organisationens (Cappelli, 1999). Intern 

utveckling lönar sig fortfarande då det är möjligt eftersom det är billigare och medför 

färre avbrott medan extern rekrytering å andra sidan kan vara snabbare och medföra 

individer som är bättre lämpade till en specifik arbetsuppgift (Cappelli, 2009). Löften 

om karriärer, utveckling och hur talang hanteras kommer att vara allt viktigare i 

framtiden (Blass, 2009). På 80 talet ansågs de anställda vara företagets största 

kostnad, på 90 talet ansågs de vara företagens största tillgångar och nu förflyttar vi oss 

mot att företagsledare ser de anställda som företagens största investerare. Anställda 

investerar med sin tid och insats för företagets välfärd och överlevnad (People Matters, 

2009) .  

Det optimala tillvägagångssättet skulle således vara en kombination av både intern 

utveckling och extern rekrytering, men utmaningen är att beräkna hur mycket man ska 

använda av vardera. Enligt Cappelli (2009) borde vi ge upp tanken att vi korrekt kan 

förutse behovet av talang, och erkänna faktumet att våra förhandsberäkningar, speciellt 
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på långsikt, nästan aldrig kommer att vara perfekta. Tanken att man skulle kunna 

förutse behovet av talang för ett helt företag flera år framåt är enligt honom en myt 

(Cappelli, 2008), ett argument som har förstärkts i samband med finanskrisen 

(Collings & Mellahi, 2009). 

Föregångare inom utvecklingen av talang har övergått från långsiktiga 

förhandsberäkningar till kortsiktiga simuleringar (Collings & Mellahi, 2009). Vad 

kostnaden av att producera för mycket gentemot för lite talang är återkommer vi till 

senare (Cappelli, 2008). För att få en djupare förståelse för ämnet presenteras en 

genomgång av varför talangledning har mottagit så mycket kritik. 

2.3. Problem angående definitionen på talangledning 

Medan ämnet fått mycket uppmärksamhet och väckt uppståndelse i företagsvärlden 

existerar det en parallell kritisk diskussion. Lewis & Heckman (2009) har gjort en 

omfattande undersökning där de kritisk granskat litteraturen inom ämnet. De 

eftersträvar att komma underfund med vad talangledning egentligen är och vilka 

grunder ämnet har i de vetenskapliga principerna inom HRM. Ur deras resultat 

framkommer det att det råder en oroväckande brist gällande en klar allmängiltig 

definition, ämnets omfattning, övergripande mål samt operationalisering av 

talangledning. De hävdar även att vissa påståenden som anses vara etablerade saknar 

förankring i teorin och till och med saknar databevis (Lewis & Heckman, 2006).  

Till exempel termerna talangledning (eng. talent management), talangstrategier (eng. 

talent strategy), successionsledning (succession management) HR planering (eng. 

human resource planning) (Lewis & Heckman, 2009) successionsplanering (eng. 

succession planning), ledning av humankapital (eng. human capital management), 

resurs planering (eng. resource planning) och ledning av anställdas prestationer (eng. 

employee performance management) används i stor utsträckning och fullständigt 

omväxlande inom litteraturen (Hartley D. E., 2004). 

Lewis och Heckman (2009) belyser problemet ytterligare genom att ha samlat de tre 

nedanstående uttalandena angående processer för att hantera humankapital i 

organisationer: 

… att försäkra sig om att man har rätt person, på rätt post, i rätt tid (Jackson & Schuler, 

1990); 
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… en avsiktlig, genomtänkt systematisk satsning av en organisation för att försäkra 

ledarskapskontinuitet inom nyckelpositioner och att uppmuntra individuellt 

avancemang (Rothwell, 2005) och; 

… att handskas med utbud, efterfrågan och flödet av talang genom 

humankapitalsmotorn (eng. human capital engine) (Pascal, 2004). 

De ovanstående är definitioner för HR planering, successionsplanering, och 

talangledning i respektive ordning.  Faktumet att alla tre uttalanden har att göra med 

hantering av anställda gör dem så lika till sin natur att det borttar uppmärksamheten 

från det faktum att den första definitionen hänvisar till ett resultat, den andra till en 

process och den tredje till ett beslut. Det är otydligt ifall till exempel 

successionsplanering är en del av talangledning eller vice versa (Lewis & Heckman, 

2006). Utöver dessa kan bland annat följande definitioner för talangledning påträffas i 

litteraturen där man ser samma tvetydigheter:  

Tabell 1 Definitioner på talangledning 

Talangledning är processen för rekrytering, organisatorisksocialisering (eng. 
onboarding), och utveckling samt de strategier relaterade till dessa aktiviteter i 
organisationer (Hartley D.E., 2004). 

Process 

Talangledning är ett företagsinternt system vars syfte är att identifiera och behålla 
de anställda som är svårast att ersätta och som tillför mest värde till organisationen 
(Lewis och Heckman, 2006). 

Beslut 

Talangledning omfattar integrerade aktiviteter som försäkrar att företag attraherar, 
motiverar, utvecklar och behåller begåvade arbetstagare som behövs i nuläget och i 
framtiden. Talangledning strävar efter att uppnå kontinuitet i talangutbudet inom 
företaget och att de anställda presterar sitt bästa (Armstrong, 2006) 

Resultat 

Talangledning innebär att förutse företagets behov av humankapital och att göra 
upp en plan för att möta behovet (Cappelli, 2008). 

Beslut 

Talangledning är den extra ledning och de extra processer samt möjligheter som 
görs tillgängliga för de individer inom organisationen som har klassats som talang 
(Blass, 2009). 

Process 

 

Fokus i debatten kring talangledning är att effektiv hantera de anställdas talang men 

det finns tecken på att det saknas en gemensam vokabulär. Detta har lett till att 

grunderna i debatten är otydliga och blandar ihop resultat med processer och 

beslutsalternativ. Därmed anses det att talangledning har sina rötter i uppmaningar 

och anekdoter istället för i konkret adekvat data, och att författare bygger upp sina 

argument baserat på selektiva företagsledares rapporter (Lewis & Heckman, 2006). I 

tillägg till detta härstammar metoder och vokabulär som används inom talangledning 

från 50-talet, eftersom det helt enkelt inte finns andra alternativ. Vokabulären 
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härstammar från ingenjörsvetenskap och har sin grund i påståendet att vi genom 

planering kan komma fram till saker med säkerhet, vilket är en föråldrad föreställning. 

Talangledning behöver en ny vokabulär som härstammar från marknads- samt 

verksamhetsbaserade verktyg som är bättre lämpade för utmaningen av osäkerhet som 

existerar i dagens läge (Cappelli, 2008).  

Ovanstående påvisar betydelsen av mer extensiv forskning inom ämnet och frågan om 

hur man egentligen skall definiera talangledning består. För att illustrera var 

talangledning kan tänkas placera sig i relation till successionsplanering och HRM 

presenteras en kartläggning av talangledningsterritoriet. 

            

Figur 1 Kartläggning över talangledningsterritoriet 

Figuren illustrerar var talangledning placerar sig i relation till övriga HR aktiviteter 

som företag använder sig av.  Som man ser ur figuren fångar ämnet upp delar av 

strategi, successionsplanering och HRM, och dess största drag härstammar från 

utvecklingsstrategier, rekryterings- och kvarhållandestrategier, belöningsstrategier, 

stödda av bra datakällor, övervakning och mätning (Blass E., 2009). 

2.4. Olika synsätt på talangledning 

I Lewis och Heckmans (2006) kritiska litteraturgenomgång har författarna urskiljt tre 

olika synsätt på talangledning. Det första hänvisar till en samling 



 

 

14 

personalavdelningspraxis som innefattar typiska funktioner och aktiviteter eller special 

områden som rekrytering, anställning, utveckling, och karriär- och 

successionsplanering. Ur detta synsätt verkar det som om talangledning endast består 

av samma funktioner och aktiviteter som HRM men att det görs snabbare med hjälp av 

internet eller genom att lägga ut det på entreprenad. Ett annat alternativt är att 

implementera det tvärs över organisationen istället för per avdelning eller funktion. 

Men detta synsätt bidrar inte till vår förståelse för hur man på ett bättre sätt kunde 

värna om sitt humankapital eftersom det inte ändrar på några fundamentala 

antaganden för hur man kunde förbättra rekrytering, valet av personal eller 

bemanning. Således kan det första synsättet anses vara otillräckligt i sin beskrivning 

eftersom den endast döper om gamla metoder och bidrar följaktligen inte till vår 

kunskap om effektiv och strategisk talangledning (Lewis & Heckman, 2006). 

Det andra synsättet fokuserar till största delen på utvecklingen av talangkretsar (eng. 

talent pools). Ur det här perspektivet handlar talangledning i stort sett om de processer 

som finns till för att försäkra ett tillräckligt flöde av arbetstagare till positioner inom 

organisationen (Pascal, 2004). Men dessa processer är väldigt lika de metoder som 

används inom successionsplanering och personalplanering (eng. HR planning), och 

kan även innefatta typisk HRM-verksamhet som rekrytering och val av individer. 

Centralt för denna typ av verksamhet är att förutse behovet av personal och ta hand om 

de anställdas förflyttning genom positioner, där fokus på personal är mer internt än 

externt. Det här perspektivet på talangledning upprepar i stor sett det som har gjorts 

inom successionsplanering och bidar därför inte till utökandet av vår kunskap om 

talangledning (Lewis & Heckman, 2006). 

Det tredje synsättet kan indelas i två synsätt men båda i sin tur fokuserar på talang i 

allmänhet och begränsar sig således inte enbart till företagets interna resurser utan 

anser att alla arbetstagare inom branschen är potentiella arbetstagare. Ur det ena 

perspektivet är talang avgörande för företagets framgång och att det är en stark HR 

avdelnings roll att värna om alla anställda så att de presterar enligt sin högsta nivå. 

Detta synsätt påverkas antagligen av både demografiska trender och affärstrender som 

gör talang mer värdefullt för tillfället. Men medan tanken att maximera varje anställdas 

potential är väl menad anses det inte vara strategiskt eftersom litteraturen inom 

området inte erbjuder någon vägledning angående hur mycket resurser som ska 

användas för att maximera varje arbetstagares potential och även antar att varje 

arbetstagare är lika värdefull för företagen både ur ett ekonomiskt- och 
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utvecklingsperspektiv. Ifall tanken bakom att utveckla varje anställd är att på ett 

taktfullt sätt kunna avskilja de som presterar väl från dem som presterar dåligt medan 

relevanta möjligheter erbjuds de tidigare så kommer vi tillbaka till att talangledning i 

princip gör samma sak som HRM alltid har gjort (Lewis & Heckman, 2006). 

Det andra perspektivet ser på talang som en produkt och tillgång som i första hand ska 

hanteras enligt prestationsnivå. Kompetenta individer med hög prestationsnivå skall 

rekryteras och belönas enligt prestationsnivå oberoende av deras roll och i en del fall 

oberoende av organisationens specifika behov. Detta innebär att organisationer ska 

värna om välpresterande talangkretsar i allmänhet och inte om successionskretsar för 

specifika positioner (Lewis & Heckman, 2006).  

Vissa företagsledare associerar talangledning med satsningar som ägnar special 

uppmärksamhet åt ledningen av de bästa inom organisationen som endast innefattar 

topp 1-10 procent av de anställda (Rothwell & Kazanas, 2003). Synsättet att klassa de 

anställda enligt deras prestationsnivå är inte heller strategiskt, eftersom poängen med 

att kunna identifiera och göra sig av med de personer som presterar på lägre nivåer inte 

beaktar möjligheten att det för vissa arbetsuppgifter är fullständigt acceptabelt att 

prestera på en tillräcklig nivå. Det beaktar inte heller möjligheten att ett företag skulle 

villa maximera endast vissa kompetenser inom företaget (Lewis & Heckman, 2006). 

Att se sin personal ur detta perspektiv kan även ha ytterligare negativa konsekvenser 

eftersom det antyder att individer endast är en tillgång och resurs inom organisationen. 

Det kan ge intrycket av att den anställda endast är ett objekt som organisationen 

förbrukar och använder sig av vilket ur ett humanistiskt perspektiv kan anses 

degradera individen till ett materiellt inventarium (Vance & Vaiman, 2006). Speciellt 

då det psykologiska kontraktet har förändrats och anställningsförhållandet är till de 

anställdas fördel kunde ett rykte om att se sina anställda som tillgångar och resurser 

vara förödande. Utöver det sprider sig information och speciellt negativ sådan, 

snabbare än någonsin via internet och sociala medier. 

Att man inom organisationen investerar pengar på den talang som presterar bäst eller 

har den största potentialen ser vissa som en självklarhet eftersom avkastningen 

sannolikt då är störst. Härav innebär satsningar i utvecklingen av talang som är 

strategiskt betydelsefull för organisationens framtid samma sak som strategisk 

utveckling av talang (Rothwell & Kazanas, 2003). 
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Ur Lewis och Heckmans (2006) litteraturgenomgång framkommer det att det finns 

flera problem med hur talangledning för tillfället är definierat. Det verkar som om 

talangledning inte har någon klar betydelse och används i alltför bred utsträckning och 

även för att understryka den strategiska betydelsen av vissa HR metoder utan att det 

tillför något åt varken teorin eller praktiska metoder inom området. I dessa fall 

representerar talangledning inget annat än användningen av sund HR verksamhet 

(Lewis & Heckman, 2006). Talang är i princip en eufemism, ett förskönande ord för 

personer, och eftersom det finns så många olika sätt att hantera personer på så leder 

det till att litteraturen stundvis är motstridig (Vance & Vaiman, 2008). 

Inom strategisk HRM har det påvisats att det finns ett positivt samband mellan HR 

investeringar samt metoder och organisationens resultat (Gerhart, 2005). Forskningen 

inom området bevisar värdet av HR-verksamhet med hög kvalitet, och visar hur deras 

förhållande kan variera mellan olika industrier och HR-strategier som företaget 

använder sig av. Från detta finns det modeller som försöker sig på att integrera strategi, 

HR verksamhet, och talang (Lepak, Marrone, & Takeuchi, 2004). Men många av dessa 

undersökningar är baserade på tvärsnitts retrospektivdesign och förklarar därmed inte 

ifall det är HR verksamhet som leder till ett förbättrat resultat eller ifall det är 

organisationens resultat som bidrar med resurserna som investeras i HR verksamhet 

(Lewis & Heckman, 2006). 

Forskning inom HR verksamhet har inte heller inriktat sig på hur valet av 

tillvägagångssätt eller metoder påverkas av företagets strategi. Ifall man anser att 

talangledningens uppgift är att uppfylla krav som ställs av strategin eller omgivningen 

och som ska leda till ett förbättrat resultat, så misslyckas talangledningslitteraturen än 

en gång med att öka vår förståelse för hur en välfungerande HR avdelning fungerar 

(Lewis & Heckman, 2006). 

2.5. Strategisk talangledning 

I Lewis och Heckmans (2006) kritik efterlyses det en konkret definition samt en mer 

strategisk roll för HR. Som svar till deras kritik framför Collings och Mellahi (2009) en 

definition där de eftersträvat att skapa en tydlig och koncis definition för strategisk 

talangledning som klargör vad talangledning är samt vad det innefattar. Orsaken till att 

organisationer investerar i strategiska talangledningssystem är dess positiva inverkan 

på resultatet, både på ett individuellt och organisatoriskt plan. Det kallar det för 
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strategisk talangledning i och med att den tar fasta på det strategiska aspekt som 

talangledning ofta har kritiserats för att inte beakta. 

Strategisk talangledning består av aktiviteter och processer som: 

– systematiskt identifierar nyckelpositioner som speciellt bidrar till företagets hållbara 

konkurrensfördelar, 

– utvecklar en talangkrets bestående av personer med hög potential och hög 

prestationsförmåga för att fylla dessa nyckelpositioner, 

– utvecklar en differentierad HR arkitektur som gör det lättare att fylla dessa positioner 

med kompetenta personer 

– försäkrar att de utvalda personerna förblir företaget lojala och stannar inom 

organisationen 

(Collings & Mellahi, 2009). 

2.5.1. Identifiering av nyckelpositioner 

Enligt Collings och Mellahi (2009) är första steget inom strategisk talangledning att 

identifiera nyckelpositioner som till sin natur ska på ett anmärkningsvärt sätt bidra till 

företagets hållbara konkurrensfördelar. Lepak & Snell (1999) har använt sig av ett 

nerifrån upp perspektiv (eng. bottom up) där personalen bidrar till företagets 

strategiska mål på grund av dess unika värde. Medan Becker och Huselid (2006) ser på 

saken från det mottsatta perspektivet, uppifrån ner (eng. top down) som menar att då 

en anställd har förmågan att bidra till företagets strategiska mål så har den anställda i 

sig ett strategiskt värde. Företagens fokus borde vara på att differentiera och anpassa 

sina arbetsuppgifter så att de stöder företagets strategiska mål istället för att fokusera 

på enskilda arbetstagare. Det är företagens system och processer i sig som skapar, har 

hand om och leder det strategiska humankapitalet och försäkrar sig om att deras bidrag 

maximeras eftersom ett företags humankapital är av liten ekonomisk nytta ifall det inte 

tillvaratas för att implementera företagets strategiska intentioner. Därför borde företag 

skilja mellan strategiska och icke strategiska positioner (Becker & Huselid, 2006). Men 

Becker och Huselid (2006) erkänner att de inte tillräckligt väl har lyckats fastställa 

varför vissa arbetsuppgifter är av strategiskt värde och vad det är som bestämmer 

skillnaden i värdet av olika arbetsuppgifter. Traditionellt sett har arbetsuppgifter 
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klassats enligt insats, ansträngning, förmåga och anställningsförhållanden, men enligt 

det här perspektivet betonas vissa positioners potential att bidra till företagets 

strategiska avsikt. Utöver positionernas potential måste man även beakta till vilken 

grad individens prestationsförmåga i nyckelpositioner bidrar till företagets strategiska 

avsikt. Inom organisationer finns det positioner i sig som är av strategisk betydelse 

men prestationskraven ställda på dessa positioner är oftast standardiserade enligt 

professionella meriter eller standardiserad utbildning. Däremot finns det även 

strategiska nyckelpositioner där individens prestationsförmåga har en stor inverkan på 

implementeringen av organisationens strategi och det är dessa strategiska 

nyckelpositioner som skall ingå i organisationers strategiska talangledningssystem 

(Huselid et al. 2005). Bouderau och Ramstad (2005) är av samma åsikt då de anser att 

man skall skilja mellan ifall någonting har en medelmåttig eller avgörande inverkan. De 

hävdar även att saknaden av en ”decision science” leder till att organisationer 

investerar för mycket i talangkretsar som är viktiga men inte avgörande, och investerar 

därmed alltför lite i avgörande talangkretsar (Boudreau & Ramstad 2007). 

2.5.2. Utvecklingen av en talangkrets 

Collings och Mellahi (2009) använder ordet talangkrets i den benämningen att de 

individer som hör till talangkretsen har den potential och de färdigheter som krävs för 

att fylla de strategiska nyckelpositionerna. Dessa personer är i regel individer som 

anses ha hög potential och hög prestationsförmåga. Enligt Collings och Mellahi (2009) 

är andra steget i utvecklingen av ett företags talangledningssystem att utbilda och 

utveckla individer för att fylla denna talangkrets. 

Det innebär att företag i dagens läge måste identifiera individer med potential att fylla 

dessa nyckelpositioner med på förhand, innan de ens skall tillsättas (Collings & 

Mellahi, 2009). Ur Stahl et al (2007) undersökning framkommer det att välpresterande 

globala företag använder sig av just denna strategi. De rekryterar de bästa individerna 

och hittar positioner åt dem i efterhand. En viktig aspekt som företag måste beakta då 

de rekryterar individer med talang innan det finns tillgängliga nyckelpositioner för dem 

är att dessa individer har en tendens att bli besvikna ifall de inte får en anställning där 

de kan använda sina färdigheter eller utveckla sin talang (Collings & Mellahi, 2009). En 

undersökning gjord av Hackman, Oldham, Janson & Purdy från 1975 indikerar att då 

arbetsuppgifter är mera krävande och invecklade tenderar arbetstagare att vara mer 

motiverade, nöjdare och produktivare. På grund av detta borde företag inse värdet av 
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den externa arbetsmarknaden inom sitt talangledningssystem (Collings & Mellahi, 

2009) vilket är något som Cappelli (2009) även starkt förespråkar. 

Åsikter inom litteraturen är i stort sätt delade i tu. En del författare anser att det finns 

vissa så kallade ”best practices” universella HR processer som kan förbättra företagets 

lönsamhet (Pfeffer, 1994) medan andra anser att företag borde använda sig av HR 

processer som är i linje med företagets strategi och den övriga omgivningen (Boxall & 

Purcell, 2008). Gemensamt för de flesta undersökningarna är antagandet att det endast 

finns en sammansättning av HR processer för alla anställda inom organisationen. 

Enligt Lepak och Snell (1999) kommer specifika HR system osannolikt att vara 

anpassningsbara till alla situationer eftersom humankapitalet är unikt i varje situation. 

I tillägg till detta anser Blass (2009) att det finns sex strategiska perspektiv som formar 

hur talangledningssystemet uppfattas, implementeras och operationaliseras och att 

samma aktivitet kan medföra olika resultat eller handlingar beroende på vilket 

perspektiv företaget anammat som diskuteras senare i kapitlet. Collings & Mellahi går 

inte heller desto mera in på vilka HR processer som på bästa sätt stöder utvecklingen av 

talangkretsar och konstaterar endast att det är av stor betydelse att företag utnyttjar 

sådana HR processer som är bäst lämpade för organisationen.  

2.6. Talang på beställning 

Cappelli å andra sidan anser att talangledning går ut på att förutse företagets behov av 

humankapital och göra upp en plan för att möta behovet. Författaren påpekar att 

oberoende av vilken tid vi lever i ekonomiskt sett och oberoende av hur man definierar 

talangledning så måste företag lära sig hantera de utmaningar som osäkra förhållanden 

för med sig (Cappelli, 2009). Företag har en tendens att antingen ha ett underskott 

eller överskott av talang vilket är ett problem som i allmänhet närmas på två olika sätt. 

Det ena, vanligare sättet går ut på att företaget inte gör någonting alls, varken förutser 

behovet av talang eller har några som helst planer på att göra det. Följaktligen saknas 

talangledning helt och hållet och företaget tillförlitar sig starkt på att anställa individer 

externt. Speciellt i och med de aktuella geografiska förändringarna har detta 

tillvägagångssätt blivit alltmer osäkert eftersom ett överskott av talang på marknaden 

konstant försvinner i allt högre grad (Cappelli, 2008).  Collings och Mellahi (2009) 

anmärker att Capellis påstående att tillgången till externtrekryterad talang är 

begränsad inte helt och hållet stämmer i och med att finanskriserna (2008 & 2011) 

stundvis har ökat den tillgängliga talangen till följd av ett minskat antal arbetsplatser 
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men de tillkännager även att historien har bevisat att ekonomiska kriser går i perioder 

och att situationen med tiden högst antagligen förr eller senare kommer att stabiliseras 

(Collings & Mellahi, 2009).  

Det andra förfaringssättet som företag tillförlitar sig på är att på basen av invecklade 

byråkratiska modeller som härstammar från 50-talet, försöka förutse det kommande 

behovet av talang och planera sin successionsplanering därefter. Dessa modeller 

fungerade väl på 50talet då det ekonomiska klimatet var stabilt och förutsägbart, men 

för det oförutsägbara ekonomiska klimatet som vi har idag är dessa modeller inte 

tillräckligt noggranna och alldeles för dyra för att anpassa (Cappelli, 2009). Enligt 

Cappelli behövs det ett fundamentalt förnyat tillvägagångssätt som beaktar de osäkra 

förhållanden som råder i dag. Företag använder sig redan av en modell som är lämpad 

för att förutse och möta efterfrågan under osäkra förhållanden, nämligen ”supply chain 

management”. Genom att låna kunskap från verksamhets och ”supply chain” forskning 

har Cappelli utvecklat en ny modell för talangledning som han anser att är bättre 

lämpad för dagens ekonomiska klimat. Modellen liknar ”just-in-time” tillverkning, och 

har fått namnet ”talent-on-demand framework” eller fritt översatt ”talang på 

beställning” som består av fyra principer som presenteras nedan. 

Tabell 2 Cappellis fyra principer 

Princip 1 Utveckling vs. rekrytering av 
talang för att hantera risk associerad med 
utbudet av talang 
Företag skall eftersträva att utbilda ett litet 
underskott av talang och fylla resten av 
positionerna med externrekryteringar eftersom 
det är billigare 
 
 

Princip 2 Anpassning till osäkerheten 
gällande talangutbudet 
Utveckla grupper med kortare mellanrum med 
färre medlemmar för att bättre kunna 
uppskatta det framtida talangbehovet 
Spjälka upp utbildningsprogrammet och gör 
skilda prognoser för talangbehovet för varje 
del 
Flytta överskottstalangen från en enhet i 
företaget över till en annan med underskott 
 

Princip 3 Förbättrad avkastning på 
utveckling av anställda 
Be arbetstagaren medverka i 
utbildningsprojekt i tillägg till sina vanliga 
arbetsuppgifter utan förhöjd lön 
Skriv förbindande kontrakt 
Upprätthåll kontakten med arbetstagare och 
avsluta inte deras användarnamn för att öka 
sannolikheten att de återvänder 

Princip 4 Bevara investeringen genom att 
balansera arbetsgivarens och 
arbetstagarens intressen 
Låt arbetstagaren ge önskemål på 
arbetsuppgifter 
Skapa en förmedlingsmottagning för interna 
dispyter chefer emellan 
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2.6.1. Princip 1: Tillverkning (utveckling) och inköp (rekrytering) av 

talang för att hantera utbudsassocierad risk 

Traditionellt har man antagit att kostnaderna som uppstår av att antingen överskatta 

eller underskatta behovet av talang är de samma, men det har visat sig att ett överskott 

är klart dyrare. I dagens läge är det lättare för anställda att lämna sin arbetsplats än vad 

det var på 50talet och därmed är det även sannolikare att en individ gör det. Utöver det 

så visar flera undersökningar att speciellt individer som nyligen har utvecklats och 

utbildas är de som med största sannolikhet förflyttar sig till andra företag där de 

erbjuds möjligheten att utnyttja sina färdigheter. På grund av detta har risken att 

överskatta sitt interna behov av talang ökat men på samma gång har möjligheten för 

externrekryteringar också ökat. Det innebär att det vid en situation med ett underskott 

av talang på samma gång är lättare att tillfredsställa det interna talangbehovet med 

hjälp av externt rekryterade individer.  

Kostnaden per anställd blir i en sådan situation i och för sig högre och det är även 

osäkerheten om hur lämpliga externrekryterna är, men dessa kostnader är väldigt små 

jämfört med kostnaderna av att hålla kvar ett överskott av interntalang. Eftersom 

kostnaderna är högre ifall företag utbildar och utvecklar ett överskott av talang, lönar 

det sig för företag att sträva efter ett litet underskott av talang, och sedan rekrytera 

resten externt då man vet exaktare vad behovet är. Beroende på hur exakt man tror att 

uppskattningen är desto närmare behovet ska man utveckla internt, och desto osäkrare 

man är ska ett desto större underskott av internt utvecklad talang eftersträvas 

(Cappelli, 2008). 

Cappelli tar upp några punkter som måste beaktas då man uppskattar kompromisserna 

som måste göras mellan att internt utveckla eller externt rekrytera personal: 

• Hur länge kommer talangen att behövas? Desto länge talangen behövs desto mer 

lönsamt är det att utveckla den internt. 

• Hur exakt är uppskattningen av tidsperioden som talangen kommer att behövas? 

Större osäkerhet leder till högre kostnader och risk för intern utveckling, och gör 

därmed extern rekrytering mer tilltalande. 

• Existerar det en hierarki av arbetsuppgifter och jobb som kunde göra det möjligt för 

anställda som saknar vissa färdigheter att utveckla dem genom olika arbetsuppgifter 
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istället för att företag använder sig av dyra utvecklingsspecifika roller eller andra dyra 

investeringar?  

• Hur viktigt är det att behålla företagets kultur? Extern rekrytering speciellt för poster 

på högre nivå kan bidra med nya värderingar och normer som förändrar 

företagskulturen. Om det är viktigt att förändra företagskulturen så är det bättre att 

använda sig av extern rekrytering eftersom det kan sporra det, men däremot ofta på 

oförutsägbara sätt (Cappelli, Talent Management for the Twenty-First Century, 2008). 

Positioner på lägre nivåer är till exempel lättare och billigare att fylla, eftersom 

kompetenskraven i regel är lägre, vilket gör kostnaden av att underskatta behovet av 

talang relativt låg. Underskott av talang för positioner på högre nivåer medför betydligt 

högre kostnader, eftersom företagen måste betala för kostnader relaterade till att 

externt söka individer, ett marknadspremium, och möjligtvis också för kostnader som 

uppstår från integrering av de nya individerna och kostnader som uppkommer ifall 

individen visar sig vara olämplig för jobbet. 

2.6.2. Princip 2: Anpassning sig till osäkerheten gällande talangutbudet 

Cappellis andra princip går ut på att ha mindre men flera grupper av individer som 

utvecklas åt gången. Han föreslår att istället för att ha t.ex. 100 kandidater som alla 

börjar på våren som man måste kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter åt på samma 

gång så skulle man ha en grupp på 50 personer på våren och en på 50 personer på 

hösten istället. Då blir det även lättare att hitta utvecklingsmöjligheter åt alla då det 

inte behövs hitta 100 platser på en och samma gång. En annan viktig aspekt är att då 

man har flera men mindre grupper av kandidater som oftare kommer in och utvecklas 

så kan man även beräkna behovet av talang för dessa individer över kortare 

tidsperioder under deras karriär. Det leder till att beräkningarna är exaktare och det är 

även lättare att koordinera de första utvecklingsuppgifterna med de följande 

utvecklingsuppgifterna. En annan fördel men att prognoserna om behovet av talang 

förutspås på kortare sikt är att företagen får en exaktare och mer korrekt bild av vad 

behovet är. Man kan även dela upp längre utvecklingsprogram i kortare delar, där det 

för varje del görs en egen skild prognos på talangbehovet (Cappelli, 2008). 

Cappelli poängterar att man både inom finansiell ekonomi och ”supply-chain-

management” lär ut att man inte skall förlita sig på endast en källa, vilket även 

stämmer för företagsledning. Då företag använder sig av både intern och extern 
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utvecklad talang minskar de även på risken eftersom de har två källor ur vilka de kan 

finna talang. Speciellt för stora decentraliserade organisationer där varje enhet bär 

ansvaret för deras vinst samt förlust, och var och en har sitt eget utvecklingsprogram så 

är sannolikheten att varje enhet utvecklar rätt mängd chefer för att möta behovet av 

talang väldigt liten. Högst antagligen kommer vissa att ha ett överskott medan andra 

kommer att ha ett underskott. Ifall alla dessa program skulle kombineras till ett så 

skulle överskottet för vissa enheter och underskottet för andra ta ut varandra, precis 

som en aktieportfölj minskar på volatiliteten jämfört med att endast investera i 

enskilda aktier. Inom individuella utvecklingsprogram som decentraliserade företag 

använder sig av skulle även duplicering av arbetsuppgifter och infrastruktur kunna 

undvikas (Cappelli, 2008). 

Ett annat alternativ som Collings och Mellahi (2009) påpekar är att det är effektivare 

att utveckla individer så att de lär sig om flera delområden inom organisationen istället 

för att utveckla individer inför specifika arbetsuppgifter (Collings & Mellahi, 2009). 

Även Cappelli presenterar detta som en alternativ möjlighet som går ut på att företag 

utbildar och utvecklar anställda med breda kunskaper som sträcker sig utöver flera 

olika avdelningar. Dessa anställda kan anpassas för en rad olika jobb, och även om de 

inte är perfekt lämpade för en viss arbetsuppgift så finner många företag att lite ”just in 

time” utbildning samt handledning kan göra sitt för att fylla eventuella luckor (Cappelli, 

2008). Detta tankesätt är väldigt likt det på 50-talet då fokus låg på att utveckla så 

kallade general managers. 

2.6.3. Princip 3: Förbättrad avkastning på utveckling av anställda 

Tidigare då det enda alternativet var internutveckling av talang hade företag mer 

överseende för att det inte gavs tillräckligt med uppmärksamhet åt kostnaderna som 

det bordet ha givits, eftersom kostnaderna sågs som oundvikliga för en fungerande 

verksamhet. Men samma förhållanden som i dagens läge gör företagens talang mindre 

lojal än förr presenterar även möjligheter för företagen att sänka sina kostnader och 

därmed förbättra deras avkastning per utvecklad anställd. Ett sätt att sänka på 

kostnaderna är att be att arbetstagaren delar på kostnaderna. Det är ändå sist och 

slutligen arbetstagaren som drar största nyttan av utvecklingen eftersom de blir mer 

attraktiva på den öppna arbetsmarknaden, och på grund av detta kan det anses vara 

skäligt att be arbetstagaren att bidra. Arbetstagaren kan bidra genom att frivilligt 

medverka i utbildnings- och utvecklingsprogram t.ex. i form av ett utvecklingsprojekt i 
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tillägg till deras övriga arbetsuppgifter. Eftersom de anställda fortsätter som vanligt 

med att utföra sina arbetsuppgifter och inte erbjuds någon förhöjd lön så utför 

arbetstagaren i princip utvecklingsprojektet gratis, och bidrar följaktligen med att dra 

ner på kostnaderna. Fördelen för arbetstagarna är att de får erfarenhet, kontakt med 

företagets ledare och värdefulla professionella kontakter, men de betalar för det själva 

med sin dyrbara tid. Ett annat sätt för företag att öka på avkastningen av att utbilda sin 

personal och som även används i Finland, är att be individen skriva på ett kontrakt som 

förbinder dem att arbeta kvar i företaget en skälig tid efter att de utbildats och 

utvecklats annars måste de betala tillbaka kostnaderna som utbildningen och 

utvecklingen medfört företaget. Men det är inte ovanligt att arbetstagarna lämnar 

företaget ändå eftersom det är vanligt att arbetstagarens blivande arbetsgivare löser in 

denna skuld (Cappelli, 2008). 

En annan möjlighet som Cappelli presenterar är att vissa företag på ett sätt håller kvar 

de anställda som redan lämnat dem genom att fortsatt hålla kontakt med dem för att 

hålla dem informerade och uppdaterade om vad som pågår inom företaget, de är även 

möjligt att de betalar för upprätthållningen av deras användarnamn. Cappelli anser att 

det är med större sannolikhet som arbetstagaren skulle återvända till företaget om 

han/hon skulle vilja byta jobb igen eftersom de fortfarande har en anknytning till deras 

före detta arbetsgivare. I och med att de är uppdaterade om vad som pågår inom 

företaget så är de direkt redo att bidra med sin arbetsinsats (Cappelli, 2008). 

2.6.4. Princip 4: Bevara investeringen genom att balansera 

arbetstagarens och arbetsgivarens intressen 

Förr i tiden var det företagen som bestämde vilken person som skulle få vilket position, 

och ifall man tackade nej var det slutet på ens karriär. I dagens läge ser situationen 

väldigt annorlunda ut. Personer som inte får de poster som de vill ha lämnar som oftast 

företagen och speciellt talang har en större frihet att göra så. Därför har många företag 

strävat efter att förenkla processen för arbetstagare att ansöka om poster internt genom 

att skapa en intern arbetsmarknadsmottagning (internal job board). Detta har lett till 

att företagen har överlåtit problem angående karriärledning (career management) åt 

arbetstagarna, vilket innebär att de har sämre kontroll över sin interna talang eftersom 

arbetstagarnas intressen möjligtvis inte är i linje med arbetsgivarens. Detta kan även 

leda till en ökning av interna konflikter ifall en anställd inte behöver be om lov av sin 

egen chef då han/hon ansöker om en annan post inom företaget. På grund av detta är 

det absolut nödvändigt att företag kommer på mer effektiva sätt att hantera 
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situationen, och Cappelli föreslår att lösningen ligger i att sträva efter att balansera 

båda parternas intressen. McKinsey strävar efter att lösa problemet genom att både be 

deras arbetstagare att uppge en rangordning för olika arbetsprojekt samt att de som 

ansvarar för projektet rangordnar de anställda. Det är sedan upp till företagsledningen 

att fatta beslutet om vem som jobbar med vilket projekt. I beslutet eftersträvar de att 

respektera båda parternas önskemål medan de väljer de personer för projekt som de 

tror att utvecklar var och ens talanger mest. Ett annat företag (Bear, Sterns) har även 

bildat en förmedlingsmottagning för att lösa interna dispyter mellan chefer som 

uppstår då en arbetstagare vill förflytta sig från en post till en annan inom företaget 

(Cappelli, Talent Management for the Twenty-First Century, 2008). 

Dessa fyra principer är de som Cappelli anser att är viktigast för företag att 

koncentrerar sig på för att på ett mer effektivt och fungerande sätt utnyttja 

talangledning. Han konstaterar att arbetsgivare vill ha de färdigheter de behöver, då de 

behöver dem, levererade på ett sätt som de har råd med. Arbetstagare vill ha 

möjligheter för avancemang och kontroll över sina egna karriärer. Samhället inom vilka 

de är verksamma samt ekonomin generellt sett behöver mer avancerade färdigheter, 

speciellt kompetens inom ledarskap, vilket på bästa sättet utvecklas internt (Cappelli, 

2009). 

2.7. De strategiska perspektiven 

Blass (2009) har genom en granskning av litteraturen påträffat sex olika synsätt på 

talangledning. Själv definierar författaren talangledning som den extra ledning och de 

extra processer samt möjligheter som görs tillgängliga för de individer inom 

organisationen som har klassats som talang (Blass, 2009). Till skillnad från Lewis & 

Heckman anser hon att man kan se på ämnet ur flera olika perspektiv och att vart och 

ett perspektiv är strategiskt på sitt eget sätt. Ur de sex strategiska perspektiven 

påträffas fem i litteraturen vilka är processperspektivet, kulturperspektivet, 

konkurrensperspektivet, utvecklingsperspektivet, och HR planeringsperspektivet. Det 

sjätte perspektivet framkom ur hennes egen forskning och kallas för 

förändringshanteringsperspektivet. De olika strategiska perspektiven formar hur 

talangledningssystemet uppfattas, implementeras, och operationaliseras. Detta innebär 

att samma aktivitet kan medföra en annan åtgärd eller ett annat resultat beroende på 

vilket strategiskt perspektiv har anpassats. De strategiska perspektiven presenteras i 

tabellen nedan. 
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Tabell 3 De strategiska perspektiven på talangledning 

Process- 
perspektivet 

Enligt detta perspektiv förmodar man att företagets framtida framgång är 
baserat på att ha rätt talang på plats. Därför föreslår perspektivet att man 
skall ha alla processer som behövs för att optimera de anställda i 
organisationen (Farley, 2005) i Blass.  Därmed är hantering och omvårdnad 
av talang en del av dagliga processer inom organisationens liv (Blass, 
2009). 

Kultur- 
perspektivet 

Enligt kulturperspektivet är talangledning ett tänkesätt (Creelman, 2004) i 
Blass och att man måste tro att talangledning behövs för företagsframgång 
(Michaels, Handfield, & Axelrod, 2001) i Blass. Varje anställd är således 
beroende av sin egen talang för att uppnå framgång och det är typiskt för 
liknade företag att ha en fri intern arbetsmarknad där arbetsuppgifter 
tilldelas på basen av hur framgångsrik man varit i gångna uppgifter. 
Alternativt kan det vara en organisation där utvecklingen av varje anställds 
talang är ytterst viktig och högt värderad och anställda tillåts att utforska 
och utveckla sin talang som en del av arbetsrutinen (Blass, 2009). 

Konkurrens-
perspektivet 

Enligt perspektivet går talangledning ut på att identifiera individer med 
talang, komma underfund med vad de vill ha och ge de åt dem av den 
orsaken att ifall du inte gör det så kommer dina konkurrenter att göra det 
(Woodruffe, 2003) i Blass. Det här är grundperspektivet hos företag som 
inte anpassat något av de andra perspektiven och är endast en strategi för att 
hålla kvar individerna. Det är även det vanligaste perspektivet inom 
professionella tjänsteföretag där företaget är starkt beroende av sitt 
humankapital (Blass, 2009). 

Utvecklings-
perspektivet 

Perspektivet hävdar att talangledning handlar om accelererade karriärstegar 
för individer med den högsta potentialen (Wilcox, 2005) i Blass. Samma 
personliga utvecklingsprocess anpassas på hela personalen men processen 
accelereras för dem med den högsta potentialen. Här ligger fokus på att 
utveckla individer med hög potential snabbare än de övriga anställda 
(Blass, 2009). 

HR planerings-
perspektivet  

Perspektivet påstår i sin tur att talangledning går ut på att ha rätt personer i 
hopparade med rätt jobb vid rätt tidpunkt och få dem att göra rätt saker 
(Mucha, 2004) i Blass. Detta perspektiv påträffas ofta hos företag som 
upplever snabb tillväxt som till viss mån driver talangledningssystemet. Då 
tillväxten saktar ner och företagets storlek stabiliseras kan det väl hända att 
företaget anpassar ett annat perspektiv. Successionsplanering tenderar att 
vara det mest framträdande i dylika organisationer (Blass, 2009). 

Förändrings-
hanterings-
perspektivet 

Ur detta perspektiv används talangledningsprocessen för att driva 
förändring i företaget. Således är talangledning en del av ett vidare 
strategiskt HR initiativ för förändring i organisationen (Lawler, 2005). Det 
kan antingen göras med syftet att bädda in talangledningssystemet som en 
del av en större förändringsprocess eller så kan det sätta extra press på 
talangledningsprocessen ifall det finns starkt motstånd mot förändringen 
(Blass, 2009). 

 

2.7.1. Operationella dimensioner 

Blass har identifierat 18 olika dimensioner som företag tar ställning till då de skapar ett 

talangledningssystem. Sex av dessa påverkar sättet som företag identifierar sin talang 

på, sju av dessa påverkar hur individerna utvecklas, och de sista fem inverkar hur på 
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strukturer och system som stöder talangledningsprocessen. Litteraturen påträffades 

efter undersökningen var genomförd men i och med att den bidrar med värdefull 

information som belyser ämnet ytterligare valde jag att inkludera dimensionerna. 

Undersökningen berör tio av 18 stycken 18 dimensioner som presenteras i bold nedan.  

Tabell 4 Operationella dimensioner 

Dimensioner som 
påverkar sättet som 
företag identifierar sin 
talang på 

Storleken av talangkretsen - Hur många personer anses höra till 
talangkretsen? Extremerna går från endast 1 % till 100 %. 
Inträdeskriterier – Hur lätt är det att uppfylla kriterierna för inträde i 
talangkretsen? Extremerna går från att vem som helst är tänkbar att 
vara en del av talangkretsen till att mycket specifika kriterier skall 
mötas för att vara kvalificera för kretsen.  
Beslutsprocessen - Hur många individer som är med om att besluta 
vem som skall klassas som talang? Extremerna går från att det endast 
är linjeförmannen som fattar beslutet till fördelat beslutsfattande av 
något slag.  

Definitionens permanens – Hur permanent är talangstämpeln? 
Graderna kan variera mellan en gång identifierad som talang, alltid 
talang till att titeln är kortvarig.  
Rekrytering som en talangkälla – Varifrån rekryterar man individer 
för att fylla nyckelpositioner? ? Extremerna är att all rekrytering sker 
internt till att all sker externt. 
Systemets transparens – Hur transparent är talangledningssystemet? 
Talangledningssystemets transparens kan variera från fullständig 
transparens till att det är fullkomligt icke transparent vilket innebär att 
de anställda inte är medvetna om systemets existens.  

Dimensioner som 
påverkar hur individer 
utvecklas i företaget 

Utvecklingsstig – Hur utvecklas individer då det blivit identifierade 
som talang? Genom en accelererad stig där de mottar samma 
utveckling som alla andra men fortare till att de görs en differentierad, 
skräddarsydd stig som är designad för att möta individens behov. 
Utvecklingsfokus – Var ligger fokus för organisationens 
utvecklingsaktiviteter? Extremerna är från styrkor till svagheter. 
Stöd – Hur mycket stöd får individerna i talangkretsen? Detta kan 
variera från ett väldigt faderligt förfaringssätt där organisationen 
vårdar nya talangpositioner till att organisationen lämnar talangen 
vind för våg.  

Inflytande på karriären – Vem har det största inflytande på 
individens karriär? Detta kan variera från individen själv till 
linjeförmän, företagsledningen, HR och kolleger runt om i 
organisationen. 
Sammanlänkade diskussioner – Hur många personer kan den 
anställda diskutera sina karriäralternativ med? Extremerna går från 
endast individens linjeförman till vems om helst i organisationen 
Organisatoriska värderingar – Hur motiverar organisationens 
värderingar dem i talangkretsen? Motiveras individer av utmaningar 
och konkurrens i en mer individualistisk företagskultur eller av 
tjänstgörning och hängivenhet i en organisation som understöder en 
starkare samarbetskultur. 
Risk - resultatet av talangledningssystemet påverkas av hur stor risk 
företaget är förberett på att ta. 

Dimensioner som 
inverkar på strukturer 

Prestations hantering – Hur mäter man de anställdas prestation i 
organisationen? Extremerna går från att man mäter individers resultat 
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och system som stöder 
talangledningsprocessen 
 

eller prestation under en viss tidsperiod till processer eller insatser 
som de bidrar med genom sättet de presterar på, genom till exempel 
resultat eller beteende. 
Talangledningsprocesser - Till vilken grad förstår de anställda de 
strukturer och system som stöder talangledningssystemet? Extremerna 
här är från att det finns explicita strukturer och system så alla är 
medvetna om processen och förstår hur den fungerar till att 
strukturerna och systemen är implicita som ingen är medveten om och 
därför inte ens anser att de existerar överhuvudtaget. 
Användningen av teknologi - Hur central roll spelar teknologin i att 
stöda systemet? Extremerna är mellan att allting hanteras i 
pappersformat till att allting från analyser till uppföljning sköts 
elektroniskt. 
System flexibilitet – Hur statisk är applikationen av systemet? 
Extremerna är från statiskt eller fastlåst i ena ändan till utvecklande 
eller förändrande i andra. 

Äganderätten av talang – Var ägs talangen i organisationen? 
Extremerna är mellan lokal äganderätt till delad äganderätt inom hela 
organisationen. 

 

En del av dessa 18 dimensioner har redan diskuterats i litteraturgenomgången hittills 

men det finns vissa som än inte behandlats och för andra presenteras dimensionerna 

värdefull tilläggsinformation som vi bekantar oss närmare med. 

2.7.1.1. Storleken av talangkretsen 

Bland företag påträffas de som anser att endast 1 % av personalen hör till talangkretsen 

medan andra anser att hela personalen ingår. Ifall man utgår från ett ”labour 

economics” perspektiv på talangledning skall man allokera knappa resurser för att få 

det mesta ut av dem och därav är segmentering fundamentalt för talangledning. På så 

vis skulle ett företag som påstår att 100 % av deras arbetskraft hör till deras talangkrets 

underskatta naturen av ett talangledningssystem. Då ett företag skapar en talangkrets 

och således segmenterar sin arbetskraft skall det inte tolkas som att de som faller 

utanför är mindre talangfyllda eller saknar talang. Talangledning går ut på att göra 

någonting extra i tillägg eller annorlunda med de individer som har blivit identifierade 

som talang må de vara topp presterare, individer med hög potential, högre uppsatta 

chefer som är kandidater för högre positioner, eller individer som skulle passa in i 

kritiska roller i organisationen. Det är organisationen som identifierar dessa kritiska 

roller och/eller talangkretsar och leder dem sedan på olika sätt, och det här är vad 

talangledning är enligt Blass (2009). Tidpunkten för när individer kan tänkas vara 

talang spelar även en roll och varierar från företag till företag. En del ser endast på 

individer som har nått en viss nivå medan andra beaktar alla deras anställda i en årlig 
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process (Blass E., 2009). Ifall man väljer att innefatta alla anställda i talangkretsen och 

således inte alls segmenterar kan det resultera i att talangledning inte är till någon 

större nytta än ett lite förbättrat prestationsledningssystem (Blass, Knights, & Orbea, 

2006). 

2.7.1.2. Inträdeskriterier  

Extremerna går från att vem som helst är tänkbar att vara en del av talangkretsen till 

att mycket specifika kriterier skall mötas för att vara kvalificera för kretsen. Många 

företag använder sig av en 3 x 3 matris för att hjälpa dem identifiera vem som hör till 

talangkretsen. Där prestation är på ena axeln och potential på andra. Detta skapar en 

koppling mellan talangledning och prestationshantering/ledning eftersom 

prestationsutvärderingen är en del av inträdeskriterierna. Överlag så är det oftast så att 

desto större talangkretsen är desto lättare är inträdeskriterierna eftersom en större del 

av företagets anställda anses höra till den istället för en liten elit. Individer som 

placeras inom de fyra rutorna längst uppe till höger och den i mitten klassas som talang 

vilket illustreras i figuren nedan: 

 

 

Figur 2 Prestations/potential matris 

(http://www.greatleadershipbydan.com/2007/11/using-performance-and-potential-matrix.html) 

http://www.greatleadershipbydan.com/2007/11/using-performance-and-potential-matrix.html
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2.7.1.3. Beslutsprocessen  

Extremerna går från att det endast är linjeförmannen som fattar beslutet till fördelat 

beslutsfattande av något slag. Beslutsprocessen har strakt att göra med hur man kan 

veta vem som egentligen är talang. Ofta kan detta vara grundat i en personlig intuitiv 

känsla och är därmed väldigt subjektivt. Därmed är det väldigt viktigt att flera individer 

är inblandade i beslutsprocessen. Många talangfyllda individer kommer vid något 

skede av deras karriär att arbeta för individer som är mindre talangfyllda än dem 

själva. Detta kan minska på motivationen och vara frustrerande ifall det inte hanteras 

på rätt sätt. I en sådan situation kommer en bra chef att visa stolthet i att leda individen 

så att den kommer vidare medan en dålig chef kommer att ta äran för den talangfyllda 

individens välgjorda arbete och antagligen hämma dennas avancemang i 

organisationen (Blass, 2009). 

2.7.1.4. Rekrytering som en talangkälla 

Extremerna är att all rekrytering sker internt till att all sker externt. I allmänhet 

eftersträvar företag att rekrytera individer för mer högt uppsatts positioner internt för 

att försäkra sig om att deras anställda har möjlighet till karriär utveckling. Men ifall 

man eftersträvar förändring i företaget är det en bra strategi att rekrytera individer 

externt. Det finns alltid en konflikt med rekrytering ifall man skall rekrytera för att få 

en bättre arbetskraft i dag eller planera för arbetskraften i framtiden (Blass, 2009).  

2.7.1.5. Systemets transparens 

Transparens är möjligtvis den mest omtvistade dimensionen i de flesta organisationer. 

Skall man berätta för de anställda att de anses vara talang för att vara ärlig, öka deras 

självförtroende, fokusera deras karriär, och öka deras engagemang men riskera att de 

antingen känner en alltför stor press eller blir arroganta med överdriven 

självföreställning och uppblåst självtillit. Alternativt informerar man inte sina anställda 

om att de anses vara talang och låter dem själva fundera över hur organisationen ser 

dem och förlorar de fördelar man skulle tjäna på att de visste om det (Blass, 2009).  

Talangledningssystemets transparens kan variera från fullständig transparens där alla 

arbetstagare är medvetna om systemets existens, hur det fungerar och hur de värderas 

till att det är fullkomligt icke transparent vilket innebär att de anställda inte är 

medvetna om systemets existens. Oberoende sprider sig ändå informationen som oftast 
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via informella vägar och enligt en undersökning håller 40 % med om att man vet vilka 

anställda som anses vara arbetstagare med hög potential eller talang, då endast 24 % 

var av motsatt åsikt och 36 % var indifferenta (Blass, 2009). 

Uppåtsträvande (framåtsträvande) ledare möts av ett av det mest utmanade skedet i 

deras professionella karriär då de försöker förstå deras omgivning, fastställa mål och 

bevisa sitt värde. Därför finns det motstridande åsikter kring ifall det är fördelaktigt att 

informera anställda om deras status som arbetstagare med hög potential (Snipes, 

2005) i Blass (2009). Att informera de anställda om deras status är en stark indikator 

att företaget värdesätter deras kontribution till verksamheten och tror på dem 

tillräckligt för att investera i deras framtid. Ifall företaget inte informerar sina anställda 

finns det risk för att individen lämnar företaget och förflyttar sig till ett företag där de 

är beredda att erkänna och utveckla individens talang. Oberoende så har arbetstagare 

med hög potential en tendens att vara medvetna om det själva oberoende av om de 

officiellt blir informerade om det eller inte. Flesta organisationer i dag är av den åsikten 

att ifall de inte informerar sina arbetstagare med hög potential att det anses vara det så 

kommer någon annan med tiden att göra det (Blass, 2009). 

I tillägg till detta är det värt att beakta att rättvis behandling inte nödvändigtvis innebär 

lika behandlig, men så länge som processen anses vara väl utarbetad och effektivt 

implementerad anses den högst antagligen vara rättvis. Men det finns även företag som 

anser att de inte vill ha ett transparent talangledningssystem eftersom det fungerar som 

ett verktyg för företagsledningen inom arbetskraftsplanering (HR planering) och i 

utvecklingssyfte, inte som ett motivationsverktyg eller ett knep för kvarhållandet av 

personal. Men det är möjligt att individer som företaget skulle ha velat hålla kvar, 

lämnar företagen i och med att de inte känner sig uppskattade av den orsaken att de 

förmodar att företaget inte har en karriärplan för dem (Blass, 2009). 

Det finns även en etisk aspekt i det hela. Är det rättvist att låta folk ha falska 

förhoppningar genom att inte informera dem om hur de betraktas i företaget och 

därmed tillåta dem att göra falska föreställningar angående deras karriärpotential? Och 

behöver företaget egentligen bry sig ifall en individ som inte anses vara en talang 

lämnar företaget? I tillägg är det bra att ha en viss nivå av personalomsättning i och 

med att det hämtar in nytt blod och förhindrar självbelåtenhet genom förtrogenhet. Det 

öppnar även upp möjligheter för avancemang och cirkulation av arbetskraften (Blass, 

2009).  
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De bästa tycker om att bli igenkända, rekryterade, utvecklade och högt belönade, men 

resten som ses som ordinära tycker inte om det här tillvägagångssättet. Men det finns 

några problem. För det första är det osäkert att rätt individer väljs som individer med 

hög potential för att ta emot specialuppmärksamheten. För det andra finns det den 

självuppfyllande naturen av en elit talangkrets som hindrar deras utveckling, nämligen 

att stjärnor oftast anser att de är befriade från normala brister. För de tredje kan de 

individer som inte från början ansågs vara stjärnor fastna med tanke på avancemang 

och därför lämna företaget för att bli stjärnor annanstans. För de sista så kan effekten 

på den uteblivande 80 % vara avsevärd (Walker & LaRocco, 2003) i Blass (2009). 

2.8. Sammanfattning av referensramen 

Referensramen har eftersträvat att återspegla hur ämnet talangledning har behandlats 

och utvecklats i litteraturen.  Den historiska översikten åskådliggör hur företag har 

pendlat mellan att antingen rekrytera externt eller utveckla internt beroende på 

inverkan av externa faktorer så som ekonomisk tillväxt eller krig och depression. Det 

framgår också att det i sista hand verkar vara internutveckling (åtminstone i viss mån) 

som företagen alltid återgår till, som är det mer fördelaktiga alternativet (Cappelli, 

2009). Den historiska översikten eftersträvar att illustrera att talangledning möjligtvis 

inte är en ny företeelse. Ett stort antal av de processer och aktiviteter som används i dag 

fångar upp delar av strategi, successionsplanering, och HRM men redskapen är ändå i 

stort sett de samma som användes på 50-talet (Cappelli, 2008).  

Problem kring hur talangledning definieras, operationaliseras och bestyrks i 

kombination med en föråldrad vokabulär har lett till att debatten kring ämnet är 

otydlig, motstridig och blandar ihop processer med resultat och beslutsalternativ 

(Lewis & Heckman, 2006). Detta är en ytterligare orsak till att talangledning anses vara 

en modefluga i mängden, någonting som konsultföretag tar fasta på och menar att är 

otroligt viktigt men ändå inte lyckas påvisa den konkreta nyttan med det. Lewis och 

Heckman (2006) efterlyser därför en mer konkret riktning för forskningen kring ämne 

och det anses att HR-avdelningen måste lära sig mera om strategisk beslutfattning för 

att kunna inneha en stark och stödande roll (Boudreau & Ramstad, 2005). 

Under det senaste årtiondet har ett välutvecklat talangledningssystem blivit allt 

viktigare för företag att ha då arbetstagaren kräver allt mer från arbetsgivaren och 

livstidsanställningar är ett minne blott (Blass E., 2009). Det har även skett en 

förändring i det psykologiska kontraktet vilket medför att arbetstagare är mindre lojala 
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mot sina arbetsgivare (Rosseau & Wade-Benzoni, 1995). I tillägg till detta har 

demografiska förändringen i många länder orsakat ett större och mer betydelsefullt 

behov av efterträdare (Evans, Pucik, & Björkman, 2009). 

Oberoende av detta förhåller sig en del skeptiskt till dess verkliga inverkan och ser 

talangledning som en ”management fashion”, en modefluga som endast går ut på att 

namnge olika delar av HR-verksamhet på nytt för att skapa uppståndelse kring ämnet. 

Talangledning medför således inte något substantiellt, nytt eller viktigt (Iles, 2009). Ur 

referensramen har vi även påträffat att vissa författare mycket riktigt verkar ha 

förväxlat talangledning med allmänna HRM processer så som personaladministration 

(eng. personnell management) utan att lyckas definiera vad skillnaden mellan HRM 

och talangledning egentligen är (Lewis & Heckman, 2006). 

Cappelli (2008) hävdar däremot att alla processer som används i dag redan utvecklades 

ett halvt sekel sedan och att de inte längre är anpassningsbara i dagens läge då det 

ekonomiska klimatet inte är lika stabilt som på 50-talet. Oberoende hur ett företag 

väljer att definiera talangledning måste företagsvärldens osäkra och dynamiska 

förhållanden beaktas. Som lösning har en modell som innefattar fyra principer och 

kallas ”talang på beställning” utvecklats. Där det första går ut på att balansera 

alternativen mellan att externt rekrytera och internt utveckla talang för att balansera 

risk. Det andra består av att anpassa sig till osäkerheten inom talangledning. Det tredje 

innefattar förbättrad avkastning på investeringen i talangledning, och det fjärde 

inbegriper att bevara investeringen genom att balansera arbetstagarens och 

arbetsgivarens intressen. 

Lewis och Heckmann (2006) och Blass (2009) har även identifierat flera olika 

perspektiv på talangledning. Lewis och Heckman framför en mera kritiskt ståndpunkt 

då de granskat litteraturen medan Blass framför sex stycken olika strategiska 

perspektiv på ämnet. Genomförandet av en aktivitet i ett företag kan ha andra följder 

hos ett annat beroende på vilket perspektiv anpassats. Författaren har även identifierat 

18 stycken operationella dimensioner som formar företagets talangledningssystem. 

Referensramen behandlar många olika aspekt av talangledning och eftersträvar att 

åskådliggöra ämnet. Men fortfarande kvarstår det en brist gällande en klar definition, 

ämnets omfattning, samt övergripande mål för talangledning. Därför utreder jag hur 

företag belägna i Finland definierar talangledning, vilka element som ingår i deras 

talangledningsprocesser samt hur dessa implementeras och på vilka punkter de skiljer 
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sig från övrig HR-verksamhet. Utöver Cappellis modell behandlas utmaningar med 

talangledning väldigt begränsat i litteraturen. Därför undersöker jag vilka utmaningar 

företagsledare upplever att de ställs inför samt vad de gör för att möta dessa. Jag 

undersöker även hur fallföretagen förhåller sig till de utmaningar Cappelli (2008) 

presenterar i sin modell och ifall dessa beaktas i företagen eller inte.  I tillägg till detta 

ber jag även respondenterna att ta ställning till följande centrala tvistefrågor inom 

ämnet som påträffats i litteraturen: ”Talangledning är endast en ”management fashion” 

(Iles, 2009), ”Talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR avdelningen” 

(EIU, 2009), ”Talangledning är inte någon ny företeelse” (Cappelli, 2009) och ”Det är 

nödvändigt att HR lär sig mera om strategisk beslutsfattning för att kunna inneha en 

stark och stödande roll inom organisationens beslutsfattning” (Boudreau & Ramstad, 

2005). 
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3 METOD 

Syftet med detta kapitel är att presentera och redogöra för forskningsprocessen som 

ligger som grund för den empiriska undersökningen. Strukturen på kapitlet är följande: 

Först presenterar jag min forskningsuppgift och sedan ger jag en redogörelse över 

studiens val av metod. Först kommer jag att presentera studiens vetenskapsfilosofiska 

förhållningssätt, metodsynsätt och angreppssätt. Sedan kommer jag att skildra 

forskningens design och beskriva hur jag har samlat in mitt datamaterial, varefter jag 

kommer att beskriva hur jag analyserat materialet. Avslutningsvis kommer jag att föra 

en kritisk metoddiskussion, där undersökningens trovärdighet, äkthet, 

generaliserbarhet, samt forskningens etik behandlas. 

3.1. Forskningsuppgift 

I denna undersökning granskar jag hur sex företag med verksamhet i Finland definierar 

talangledning, vad som ingår samt hur det implementeras. Jag undersöker även vilka 

de största utmaningarna är samt hur de förhåller sig till Cappellis principer. Utöver det 

granskar jag hur finanskrisen har påverkat talangledning samt hur framtiden för 

talangledning ser ut. 

Undersökningen syftar således till att undersöka/beskriva följande fenomen: 

• hur företag definierar talangledning 

• hur företaget byggt upp sitt talangledningssystem och hur det implementeras 

• vilka utmaningar som existerar och hur företagen förhåller sig till Cappellis principer 

Avsikten med undersökningen är att öka förståelsen och kunskapen inom området. 

3.2. Vetenskapsfilosofi och metodsynsätt 

I valet av forskningsfilosofi ingår antaganden om hur man ser på världen, som sedan 

fungerar som grund för forskningsstrategin och valet av metoder inom den (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009). Även praktiska skäl liksom det som man som forskare anser 

vara viktigt, relevant och användbart har en inverkan på den valda forskningsfilosofin. 

Forskningsfilosofi dikteras också av huruvida man är intresserad av känslor och 

attityder eller fakta (Johnson & Clark, 2006; Patton, 2002; Saunders, Lewis, & 
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Thornhill, 2009). Valet av forskningsfilosofi beror i grund och botten på 

kunskapsteoretiska eller epistemologiska och ontologiska ställningstaganden (Bryman 

& Bell, 2003). Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som innebär att vi möter 

sociala företeelser i form av yttre fakta som är oberoende av sociala aktörer. 

Subjektivism däremot ut på att sociala företeelser och deras mening är något som 

sociala aktörer kontinuerligt skapar och reviderar (Bryman & Bell, 2003). 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) finns det två stycken huvudsakliga 

vetenskapsfilosofier, den positivistiska och den hermeneutiska, där den positivistiska 

utgår från att det endast finns en objektiv verklighet som kan återges med hjälp av 

förenklade modeller. Hermeneutiken å andra sidan utgår ifrån att företagsvärlden är 

för invecklad för att kunna förenklas och undersökas på samma sätt som 

naturvetenskaperna som oftast undersöks ur den positivistiska vetenskapsfilosofin 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Den hermeneutiska forskningsfilosofin samt 

metodsynsättet grundar sig i tolkningen av texter, och betonar vikten av att förstå 

texten utgående ur sammanhanget som det skrevs i (Easterby-Smith, Thorpe, & 

Jackson, 2008). Hermeneutiken som forskningsideal har sin grund i den kvalitativa 

metodteorin. Hermeneutiken påpekar att forskning om mänskliga och sociala 

förhållanden endast kan leda till kunskap som är bunden i tid och rum, och att 

forskning inom sociala fenomen handlar om att förstå betydelser. Målet med 

forskningen ska vara att tolka och förstå hur andra människor upplever sin situation 

och vad det har för innebörd för beslut och handlingar. Vidare påpekas att för att kunna 

förstå enskilda fenomen så måste man ha en helhetssyn vilket medför att man måste 

förstå det speciella sammanhang i vilket det ingår. Detta styrs även av vem som gör 

tolkningen samt ur vilket perspektiv och med vilket språk den görs. Dessutom är det 

viktigt att forskaren tränger sig in på och deltar i det fenomen som ska studeras, 

eftersom känslor kan förmedla kunskaper som man inte kan nå genom förnuftet. 

Därmed är det omöjligt, och inte heller alltid önskvärt, att bedriva helt opartisk 

forskning (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Eftersom målet med min undersökning är att ta reda på hur företagsledare uppfattar 

talangledning samt hur det implementeras beroende på dessa uppfattningar så är 

ontologiskt det subjektiva synsättet och epistemologiskt den hermeneutiska 

forskningsfilosofin bäst lämpad för min undersökning (Bryman & Bell, 2003; 

Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  
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3.3. Vetenskapligt angreppssätt 

Då man forskar är det viktigt att se på relationen mellan teori och empiri och det 

vetenskapliga angreppssättet reflekterar olika syner på förhållandet mellan dessa. Inom 

vetenskaplig forskning skiljer man mellan tre olika angreppssätt: deduktion, induktion 

och abduktion (Alvesson & Sköldberg, 20008; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

Då teorin styr forskningen klassas det som ett deduktivt synsätt, och då teorin är ett 

resultat av forskningen klassas det som ett induktivt synsätt. Deduktiv teori 

representerar det vanligaste sättet att se på förhållandet mellan teori och praktik (eller 

empiri) inom samhällsvetenskaperna. Utgående från det som man vet inom ett visst 

ämne och de teorier som berör detta område, härleder eller deducerar forskaren en 

eller flera hypoteser som sedan underkastas en empirisk granskning. Beroende på om 

hypoteserna bekräftas eller förkastas leder detta till att teorin revideras. Induktion 

däremot fungerar åt det motsatta hållet vilket innefattar en induktion genom att man 

beskriver de konsekvenser av resultatet för den teori som låg som grund för eller styrde 

undersökningen (Bryman & Bell, 2003). 

Eftersom avhandlingen är beroende av forskningsområde och de frågor som uppstår 

under forskningsprocessen kan det deduktiva angreppssättet inte tillämpas. Min 

undersökning styrs även av problemställningen, utan att några formella hypoteser har 

ställts upp. I och med att min studie är deskriptiv till sin natur så kommer jag att 

använda mig av det induktiva angreppssättet men eftersom det inte finns några 

generaliserbara resultat från tidigare forskning hur företagsledare tenderar att uppfatta 

och implementera talangledning så kan inte det induktiva angreppssättet användas i 

sin helhet. Således blir mitt angreppssätt en kombination av det induktiva och 

deduktiva angreppssätten vilket kallas för abduktion.  

Det abduktiva angreppssättet, eller systematisk sammankoppling, är en process där 

man utvecklar den teoretiska referensramen, det empiriska data och fallanalysen 

samtidigt, och kännetecknas som speciellt användbar vid utvecklingen av nya teorier. 

(Dubois & Gadde, 2002). Den abduktiva metoden tillåter att forskaren skapar 

förståelse för och anpassar forskningen beroende på vad det empiriska materialet 

uppvisar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det abduktiva synsättet tillåter mig att skapa 

förståelse och anpassa forskningen beroende på vad det empiriska resultatet visar. På 

detta sätt har jag möjligheten att växla mellan teori och empiri, och kontinuerligt 

omtolka dem i förhållandet till varandra. 
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I min analys av det empiriska materialet kommer jag både att undersöka ifall 

undersökningens resultat stämmer överens med den forskning som existerar från 

tidigare samt ta i betraktande ifall det framkommer några nya mönster inom 

företagsledares uppfattning av talangledning och hur det implementeras. 

3.4. Forskningsdesign 

Forskningsdesignen beskriver hur forskningsfrågorna besvaras i praktiken och 

fungerar som vägledning i hur man skall gå tillväga under datainsamling, analys och 

tolkning (Yin, 2003). Kvalitativa studier är en forskningsdesign där betoningen vid 

insamling och analys av data ligger främst på ord, tolkning och förståelse (Bryman & 

Bell, 2003; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009; Walliman, 2005). En kvalitativ metod 

är bäst lämpad då vi är intresserade av att skapa mer klarhet i vad som ligger i ett 

begrepp eller fenomen, och därför finns det en anknytning till den vetenskapsansats 

som syftar till att tolka och förstå. En kvalitativ metod är i regel ämnad för att få fram 

hur människor tolkar och förstår en föreliggande situation. Den kvalitativa metoden är 

ofta användbar för att skapa mer klarhet i ett oklart ämne och att få fram en nyanserad 

beskrivning av det (Jacobsen, 2002) och därför passar den kvalitativa metoden 

ypperligt.  

Studieobjektet i en kvalitativ undersökning är vanligen individer, grupper av individer 

och deras omgivning (Lundahl & Skärvad, 1999). För att kunna svara på syftet med min 

avhandling krävs en djup förståelse och tolkning av situationen. I och med att jag vill 

undersöka och förstå hur företag uppfattar talangledning i Finland och varför de går 

tillväga på ett visst sätt är den kvalitativa ansatsen väldigt lämplig eftersom den därtill 

understryker närhet mellan den som undersöker och den som undersöks. Ändamålet är 

ofta att komma under skinnet på de undersökta, till exempel genom långa tal  

(Jacobsen, 2002). Därför har jag valt att genomföra personliga intervjuer för att 

verkligen lyckas få svar på frågeställningen och kunna ställa följdfrågor och få 

förklaringar för vad respondenternas åsikter är baserade på (Yin, 2003). Då man 

använder sig av kvalitativ forskning är det de situationer som forskarna observerar, 

eller de personer de intervjuar, som bestämmer vilken typs information de får in. 

Eftersom forskarna inte påtvingar de undersökta fasta frågor med givna svarskategorier 

kan vi hävda att kvalitativa ansatser ofta får hög intern giltighet. Då man använder sig 

av en kvalitativ metod så får fram den verkliga förståelsen av ett fenomen eller en 
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situation, och därmed är det de undersökta som i stor utsträckning definierar vad som 

är den ”korrekta” förståelsen (Jacobsen, 2002). 

Ytterligare fördelar med den kvalitativa metoden är att den är flexibel. Vi utgår ifrån att 

vi har en problemställning som vi vill få belyst men denna problemställning kan ändras 

efterhand då vi samlar in alltmer information. Det innebär att vi kan gå tillbaka och 

ändra på problemställningen och datainsamlingsmetoden under undersökningens 

gång. Gränsen mellan datainsamling och analys upplevs även som otydlig och vag. 

Analysen görs efterhand som vi samlar in data och utifrån denna analys kan vi sedan 

ändra den fortsatta datainsamlingen (Jacobsen, 2002).  Processen illustreras i figuren 

nedan där de raka pilarna illustrerar hur forskningsprocessen vanligtvis framskrider 

medan de streckade pilarna illustrerar att processen inte behöver vara låst. 

               

 

Figur 3 Den kvalitativa undersökningsprocessen som en interaktiv process (Jacobsen, 
2002) 

Det finns även vissa nackdelar med den kvalitativa metoden. Den första är att den är 

väldigt resurskrävande eftersom ingående intervjuer ofta tar mycket lång tid. Om man 

har begränsade resurser får man oftast nöja sig med ett fåtal respondenter. Man måste 

fatta ett beslut där man prioriterar många variabler framom många enheter, med andra 

ord en intensiv utformning. Att man endast når ett fåtal personer leder till att man får 

ett problem med representativiteten hos dem man frågar. Den kvalitativa metoden 
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stöter alltid på den här typen av generaliseringsproblem och får således problem med 

den externa giltigheten (Jacobsen, 2002). 

 Utöver detta stöter kvalitativa forskningsmetoder ibland på problem gällande 

standarduppfattningar om tillvägagångssätt och bristande struktur vid insamlingen och 

analysen av data. I jämförelse med kvantitativa undersökningar har kvalitativ forskning 

klart färre regler angående insamlingen av data och dataanalysen (Bryman & Bell, 

2003). 

Då man planerar sin undersökning är det även viktigt att ta ställning till vilken 

forskningsstrategi man vill använda sig av. Valet av forskningsstrategin styrs av 

undersökningens frågeställning, till vilken grad forskaren kan kontrollera det 

undersökta fenomenet och ifall undersökningens fokus är på historiska eller aktuella 

händelser (Yin, 2003). Då jag i min studie strävar efter att besvara frågorna hur och 

varför skulle tre olika strategier kunna tillämpas: historisk studie, experiment och 

fallstudie (Yin, 2003). I det här fallet blir det mest passande alternativet en fallstudie 

eftersom jag undersöker aktuella händelser, inte historiska, och eftersom jag inte har 

möjlighet att kontrollera eller manipulera det undersökta fenomenet som i experiment. 

Fallstudier är även den vanligaste undersökningsmetoden där den hermeneutiska 

forskningsfilosofin ligger som grund (Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt Yin (2003) 

fungerar kvalitativa fallstudier som en möjlig metod för att både exemplifiera och 

illustrera (beskrivande fallstudier) samt för att pröva teorier (teoriprövande 

fallstudier). En fallstudie omfattar vanligtvis endast ett fåtal fall som studeras ingående 

och i flera dimensioner (Hartley, J., 2004; Lundahl & Skärvad, 1999; Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009; Yin, 2003). Fallstudier lämpar sig väl då forskaren behöver 

detaljerad information för att kunna få en uppfattning av fenomenet som undersöks 

(Hartley, J., 2004). En ytterligare fördel med fallstudier är att man undersöka fallen 

separat, från olika perspektiv samt jämföra dem sinsemellan, vilket inte skulle vara 

möjligt med ett stort antal undersökningsfall (Lundahl & Skärvad, 1999). På grund av 

att kvalitativ forskning är så pass resurskrävande (Jacobsen, 2002) har jag valt att 

inkludera sex stycken fallföretag som jag sedan studerar ingående separat och jämför 

dem sinsemellan. 

Men ett problem med ett så pass litet sampel är att man utvecklar en smal och 

fallspecifik teori, som inte är generaliserbar (Lundahl & Skärvad, 1999; Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009). Men Yin (2003) anser ändå att fallstudier kan anses vara 

generaliserbara som teoretiska förslag men inte för hela populationer eller universum. 
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Andra nackdelar är att fallstudier kan anses som alltför subjektiva och därför uppfattas 

som mindre vetenskapliga av allmänheten (Bryman & Bell, 2003) och att det därför 

uppstår en viss osäkerhet eftersom undersökningen inte omfattar ett helhetsperspektiv 

(Lundahl & Skärvad, 1999; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

3.5. Val av metod och tidshorisont 

Då man bestämmer undersökningsdesignen måste man även ta ställning till 

undersökningens tidshorisont där forskaren måste välja den tidsaxel eller period över 

vilken studien kommer att utföras. Min studie kännetecknas som en tvärsnittsstudie 

eftersom den behandlar en aktuell företeelse vid en specifik tidpunkt. Fördelen med en 

tvärsnittsstudie är att den är enkel och snabb att genomföra men nackdelen är att det 

kan vara svårt att urskilja effekt och orsak i tid och fördröjda samband kan förbli 

oupptäckta (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

3.6. Insamling av kvalitativa data 

Val av datainsamlingsmetod måste man även ta ställning till då man utför en 

undersökning. Det är väldigt viktigt att beakta att datainsamlingsmetoden stämmer 

överens med syftet eftersom den är avgörande för undersökningens resultat (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009). I mitt syfte strävar jag efter att beskriva hur företagsledare 

uppfattar talangledning samt hur och varför de går tillväga på et visst sätt. Eftersom 

syftet är så pass omfattande krävs det djupgående data.  

Intervjuer beskrivs som det mest fördelaktiga tillvägagångssättet för att samla in data 

under omständigheterna då man har ett stort antal frågor man som skall besvaras, då 

frågorna antingen är komplexa eller öppna, och då ordningen och logiken i frågorna 

kan måsta varieras (Patton, 2002; Saunders et al. 2009). För att lyckas samla in 

relevant data använder jag mig av djupgående personliga intervjuer med HR-

direktören, verkställande direktören eller någon annan ledningsgruppsmedlem 

eftersom intervjuer anses vara det bästa sättet för att få insikt i företagsledares kultur, 

organisering och aktiviteter (Davis & Useem, 2002). 

En annan fördel med intervjuer är att då man bokar in dem personligen och ofta direkt 

med respondenten så backar personen sällan ut eller nekar användningen av materialet 

för forskning. Ingen i min undersökning backade ur intervjun eller har nekat 

användningen av materialet. Endast ett företag valde att vara anonymt. En väldigt stor 
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fördel med intervjuer var att jag kunde välja personer som har erfarenhet av fenomenet 

eller kunskap om ämnet som respondenter. Som svaghet har intervjuer att de är 

tidskrävande och dyra (Tuomi & Sarajärvi, 2002). 

Intervjuer är en vanlig form av datainsamling inom kvalitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2003). Intervjuer beskrivs som en metod där forskaren inhämtar data genom att 

ställa frågor eller ingå i en dialog med intervjupersonerna. Forskaren kan själv välja hur 

strukturerad intervjun ska vara vilket fastställer typen av intervju. Detta påverkar även 

hur fritt respondenterna kan svara på frågorna (Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

Figur 4 Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002). 

Ändamålet med en intervju är att den tillåter oss att förstå saker från andra människors 

perspektiv samt hur de ser på världen. Det hjälper oss även att få kunskap om deras 

uppfattningar, bedömning, erfarenheter, samt terminologi (Patton, 2002). För min 

avhandling är det viktigt att jag förstår hur individerna ser på talangledning då det kan 

uppfattas från olika perspektiv och både ämnets definition och omfattning i sig är 

konturlöst. 

Jag kommer att ställa förutbestämda frågor åt mina respondenter men vill ändå ha 

möjligheten att ställa tilläggsfrågor för att erhålla så relevant information som möjligt 

och för att kunna försäkra mig om att jag förstått rätt. Jag kommer således att använda 

mig av semistandardiserade intervjuer, där både frågornas ordningsföljd och 

formulering kan variera. Denna metod gör det lättare för forskaren att upptäcka osäkra 

svar och feltolkningar, och på samma gång tillåter den en viss flexibilitet som möjliggör 

uppföljningsfrågor (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I och med att jag eftersträvar spontana svar har jag valt att på förhand endast ge en kort 

beskrivning per e-post av vad min avhandling går ut på (se Bilaga 3) men 

respondenterna har inte haft möjlighet att bekanta sig med intervjufrågorna. 
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Enligt Yin (2003) fungerar pilotundersökningar som en sista förberedelse inför 

datainsamlingen eftersom det kan bidra med förbättringar och belysa områden som 

kräver finslipning. Därför valde jag att använda mig av en pilotundersökning och 

diskuterade ämnet talangledning och företagets förfaranden med en fältchef och 

medlem av ledningsgruppen i ett medelstort finskt företag som har varit med och byggt 

upp företagets ledarskapsprocesser, som även är respondent i avhandlingen. 

Pilotundersökningen hjälpte mig att få en bakgrundsbild av hur ett företags processer 

kan se ut vilket hjälpte mig att ytterligare fokusera min intervjuguide kring relevanta 

frågeställningar. Pilotundersökningen gav mig även möjligheten att testa vissa av mina 

frågor och få ytterligare idéer för tilläggsfrågor. Jag fick även djupare förståelse för 

fallföretaget genom pilotundersökningen. Efter att intervjuerna var gjorda diskuterade 

jag även mina slutsatser med en professionell inom HR utveckling som har startat ett 

eget konsultföretag som eftersträvar att erbjuda en alternativ synpunkt på utbildning 

och utveckling för att ytterligare utveckla min kunskap om ämnet och för att kunna 

diskutera och verifiera mina slutsatser. 

3.6.1. Val av fallstudieföretag och respondenter 

Population är ett centralt koncept inom kvalitativa undersökningar eftersom det 

fastställer den enheten varifrån undersökningsobjekten tas ifrån (Eisenhardt, 1989). 

Man kan dela in urvalet enligt sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval (Patton, 

2002). Det är viktigt att noggrant välja varje fall vid flerfallstudier så att de antingen 

förutsäger liknande resultat eller olika resultat men av förutsägbar anledning (Yin, 

2003).  Man kunde hävda att undersökningen är gjord enligt ett elitistiskt urval. För 

elitistiskt urval kan populationen vara både liten eller stor men som informatörer väljs 

endast individer som man antar att på bästa sätt kan ge en informationen om det 

undersökta fenomenet. För min undersökning har jag därmed haft som kriterium att 

respondenten är välinsatt i företagets strategiska verksamhet samt noggrant känner till 

begreppet talangledning och är insatt i företagets processer. Därför har jag valt som 

kriterium att intervjua individer som är medlemmar av fallföretagets ledningsgrupp. 

Alla respondenter är således ledningsgruppsmedlemmar varav två är verkställande 

direktörer, en är fältchef, och tre är HR-direktörer. Jag har med andra ord valt 

respondenter som jag har anser att kan ge mig god och riktig information (Jacobsen, 

2002).  Utöver detta var ett kriterium att intervjuobjektet hade svenska som 

modersmål eller mycket god svenska eftersom intervjun gjordes på svenska vilket har 
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en fördel i och med att tolkningen av resultaten och risken för missförstånd på grund av 

olika språk eliminerades. 

Då jag hade ett visst antal potentiella respondenter valde jag fallföretagen enligt 

strategiska kriterier. Valet av respondenterna skedde således enligt bedömningsurval i 

motsats till sannolikhetsurval. Ett bedömningsurval används ofta då samplet är litet 

men då man strävar efter att undersöka fall som är mycket informativa (Easterby-

Smith, Thorpe, & Jackson, 2008). Valet av fallföretagen utgår även från maximal 

variation för att resultaten skall vara så generaliserbara som möjligt. Jag använder mig 

av en multipel fallstudie (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) eftersom fallstudier är 

en effektiv teknik för att undersöka företagsbeteende som är informellt eller hemligt 

(Hartley, J., 2004). För att på bästa möjliga sätt kunna undersöka fenomenet inom 

olika kontexter och för att kunna skapa en så heltäckande syn av ämnet som möjligt är 

kriterierna för valet av fallföretag är att de är verksamma inom olika branscher, av olika 

storlek, samt i olika skeden av deras talanglednings process.  

För min avhandling intervjuade jag totalt sex stycken ledningsgruppsmedlemmar, en 

från följande företag. Fakta om intervjuerna presenteras i tabellen nedan: 

Tabell 5 Information om intervjuerna 

Företag Position Intervjulängd 

Konsultus Verkställande direktör i Finland, Chef för Norden  55 min 

Elektro HR-direktör 1 h 17 min 

Strömmus HR-direktör 1 h 08 min 

Bankus Landschef för Bankus i Finland, vice Verkställande 
direktör för koncernen Bankus 

41 min 

Kaffus Vice verkställande direktör, HR-direktör 1 h 23 min 

Bilus Fältchef, direktör för återförsäljarutveckling,  1 h 48 min 

 

Jag gjorde även en pilotintervju med en av respondenterna för att få en bättre bild av 

hur jag skulle formulera och ställa mina frågor. Efter att jag gjort alla intervjuer 

träffade jag även en person som arbetar inom området (expert) för att diskutera mina 

slutsatser och för att ha möjligheten att se på ämnet ur ett annat perspektiv. 

3.6.2.  Beskrivning av intervjuerna 

Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplatser inne på deras kontor eller i ett 

konferensrum. Intervjuerna bandades in och transkriberades sedan ord för ord så fort 

som möjligt efter intervjutillfället då intervjun ännu var i färskt minne och för att 
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transkribera den så sanningsenligt som möjligt (Patton, 2002). En annan fördel med 

bandspelaren är att man har möjlighet att få med direkta citat och upprätthålla en 

naturligare diskussion med respondenten då vi inte behöver sänka blicken för att föra 

anteckningar vilket får intervjun att flyta lättare (Jacobsen, 2002). Jag eftersträvade att 

intervjuerna skulle vara kring en timme eftersom en till en och en halv timme anses 

vara optimalt (Jacobsen, 2002) vilket jag även meddelande respondenterna om på 

förhand. Längden för var intervju presenteras i tabellen ovan där majoriteten faller 

inom den optimala ramen med en som var lite kortare och en lite längre. 

Speciellt vid besöksintervjuer spelar intervjuarens uppträdande mycket. Det är svårt att 

etablera ett tillitsförhållande på så kort tid som en till en och en halv timme och därför 

är det viktigt att man undviker elementära fel som kan förstöra förtroende. Eftersom 

respondenterna hade kontaktats via en personlig källa kan det tänkas att 

respondenterna hade en högre grad av tillit eftersom de redan var på förhand 

informerade om min bakgrund. Sedan gick jag kort igenom vad ändamålet med 

undersökningen är, att det är min magisters avhandling det är frågan om och hur den 

information som kommer fram under intervjun kommer att användas. Jag uppgav hur 

många jag kommer att intervjua totalt och frågade ifall företaget föredrog att vara 

anonymt. Jag eftersträvade att utföra intervjun på bästa möjliga sätt enligt anvisningar 

i metodböcker och metodik föreläsningarna. Huvudpunkterna hade jag samlat på en 

kort tipslista som jag hade med mig. Jag hade även markerat var ca hälften av intervjun 

var i min intervjuguide så att jag visste hur jag låg till tidsmässigt med intervjun. Jag 

upplevde detta som viktigt eftersom jag ville försäkra mig om att jag skulle få svar på 

alla frågor och många respondenter hade begränsat med tid. Avslutningsvis frågade jag 

även ifall respondenten hade något att tillägga och om jag fick kontakta respondenterna 

ifall någonting förblev oklart för mig. 

Intervjufrågorna är baserade på den teoretiska referensramen och är upplagda för att 

fånga företagsledares åsikter kring talangledning utan att styra dem i deras svar 

(Patton, 2002). Jag inledde intervjun med en allmän fråga för att komma in på ämnet 

(Jacobsen, 2002). Intervjufrågorna skickades inte till respondenterna på förhand 

eftersom jag var ute efter spontana svar men respondenterna fick en beskrivning per e-

post av vad intervjun skulle behandla (Bilaga 3). Jag var noggrann med att inte vid 

något skede nämna min egen uppfattning om vad jag anser att talangledning är, jag 

föreslog ingen definition och hänvisade inte heller till uttryckta åsikter i litteraturen 

som till exempel att det verkar finnas olika perspektiv att se på saken, och nämnde inte 
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heller några författare eller några egna tankar kring ämnet. Förutom då jag till sist 

presenterade fyra stycken nerskrivna påståenden angående talangledning, som jag 

identifierat som brännpunkter i debatten inom den existerande litteraturen kring 

ämnet. Jag bad sedan respondenterna att spontant reflektera kring dessa. Dessa 

utvalda påståenden visades inte heller åt respondenterna på förhand. 

Orsaken till att jag valde att inte visa frågorna på förhand var den att eftersom ämnet 

verkar sakna klarhet och konsensus angående dess definition, innehåll och allmänna 

målsättningar. Därför ansåg jag att spontana reaktioner på bästa möjliga sätt skulle 

fånga respondenternas genuina åsikter kring ämnet. 

3.7. Intervjuguiden 

Intervjuguiden är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen behandlar talangledning 

i största allmänhet. Ifall det förekommer, hur ämnet definieras samt hur processen ser 

ut och implementeras i företaget. Den innefattar även på vilka plan talangledning 

skiljer sig från HRM. Den andra delen går in på existerande utmaningar samt hur 

respondenterna förhåller sig till de fyra utmaningarna framförda av Cappelli (de fyra 

principerna), hur finanskrisen påverkat synen på talangledning, och hur planerna för 

talangledning ser ut i framtiden. I den sista delen presenteras fyra påståenden som 

respondenterna ombeds reflektera över. Dessa tre delar är uppbyggda av totalt 51 (54) 

frågor (del 1- 29st, del 2- 27st, del 3- 4st + 3 tilläggsfrågor). För hela intervjuguiden se 

Bilaga 1. 

3.8. Analys av det empiriska materialet 

Innan jag påbörjade den egentliga analysen bekantade jag mig med mitt material 

genom att upprepade gånger läsa igenom det. Samtidigt organiserade jag det och 

slutligen kodade jag det. För att kunna analysera, diskutera och jämföra teman 

sinsemellan och för att kunna skapa helheter eller teoretiska modeller baserade på 

analysen har materialet strukturerats och kodats (Ruusuvuori; Nikander& Hyvärinen, 

2010). 

Den existerande teorin har använts som bas för forskningsfrågor och syfte samt som ett 

redskap för att organisera och vägleda dataanalysen. Jag har valt ett vanligt 

förfaringssätt inom kvalitativ analysstrategi där man jämför referensramen med det 

empiriska materialet och att sedan förenklar data för att få fram det väsentliga (Yin, 
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2003). Således har min dataanalys sin grund i referensramen och jag tar även fasta på 

vad som är gemensamt för fallföretagen samt hur de skiljer sig åt sinsemellan. I min 

analys eftersträvar jag att analysera materialet både på ett fallföretags plan (finskt plan) 

samt på ett teoretiskt plan, dvs. hur mina resultat bidrar till ämnet på ett allmänt 

teoretiskt plan.  

Detta tillvägagångssätt har även kritiserats för att det finns risk för att man för starkt 

låser sig fast vid sin tidigare kunskap och i ett för tidigt skede drar slutgiltiga slutsatser 

och därmed förbiser värdefull information (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Men 

genom att använda mig av den hermeneutiska forskningsfilosofin där jag konstant 

pendlar fram och tillbaka mellan analys och teori och utveckla dem enligt behov har jag 

försökt undvika detta. 

Klassificering, analysering och tolkning av materialet är ganska lika men på samma 

gång ganska olika uppgifter som forskaren möts av vid behandlingen av det insamlade 

materialet.  Betoningen på de tre elementen kan variera från en undersökning till en 

annan, beroende på forskarens forskningsredskap, stil och forskningsobjekt 

(Ruusuvuori; Nikander& Hyvärinen, 2010). Användning av siffror istället för kategorier 

uttrycka i ord eller att räkna istället för att göra en lista över citat är endast praktiskt, 

och är inte ett krav för att erhålla giltiga svar till en forskningsfråga (Krippendorf, 

2004). Jag använder mig således av innehållsanalys som är en empirisk vetenskaplig 

metod för att uppnå replikerbara och giltiga slutsatser ur text eller annat meningsfullt 

material som till exempel intervjuer, observationsprotokoll eller tidningsartiklar. 

Innehållsanalys tillåter forskaren att på ett systematiskt och objektivt sätt beskriva och 

kvantifiera fenomen (Krippendorf, 2004). I dag har innehållsanalys en lång historia 

inom kommunikation, journalistik, sociologi, psykologi och business (Neuendorf, 

2002) 

Materialet har kodats enligt följande anvisningar: 

• Meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 

frågeställningarna plockas ut. Omgivande text måste tas med så sammanhanget 

kvarstår. Dessa meningar eller fraser kallas meningsbärande enheter. Jag gick tillväga 

så att jag läste igenom de transkriberade intervjuerna upprepade gånger och markerade 

stycken ur intervjun som jag tyckte var relevanta. 
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• De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att korta ned texten men ändå 

behålla hela innehållet. 

• De kondenserade meningsenheterna kodas och grupperas i kategorier som 

återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Dessa kategorier utgör det manifesta 

innehållet.  

• Slutligen kan man formulera teman, där det latenta innehållet i intervjuerna framgår. 

Innehållsanalys kan göras på olika abstraktionsnivåer. Man kan välja att koncentrera 

sig på det uppenbara innehållet eller så kan man gå djupare i sin analys och tolka det 

latenta innehållet, vilket jag eftersträvar. Själva processen kan se ut på flera olika sätt 

men jag har valt att gå tillväga så att jag först läst texten upprepade gånger för att få en 

känsla för helheten (Graneheim & Lundman, 2004). Sedan har jag utgått från min 

intervjuguide som är uppbyggd på basen av referensramen i min analys. Jag skapat 

meningsbärande enheter genom att koda varje intervjufråga (totalt 54st) och sedan 

plockat ut och kondenserat varje mening eller stycke i de transkriberade intervjuerna 

för vilka det är viktigt att se till att sammanhanget behålls (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Sedan har jag samlat all text från de sex olika intervjuerna som hör under samma 

kategori i ett dokument för att bättre kunna jämföra fallen sinsemellan och mot 

referensramen (Ruusuvuori, Nikander, & Hyvärinen, 2010). När alla kondenserade 

textutdrag är grupperade under respektive kategori ser jag vilka stora helheter som 

formar sig, ur vilka jag skapat huvudteman. Ur dem ser jag vilka skillnader och likheter 

som framkommer ur resultaten. Dessa jämför, diskuterar och reflekterar jag sedan över 

utgående från deras innebörd på ett mer allmänt plan i relation till teorin och på ett 

fallspecifikt plan. Valet av meningsbärande enheter kan vara krävande eftersom ifall 

man väljer för stora enheter risker man att de innehåller mer än en företeelse, och ifall 

man väljer för små enheter finns det en risk att materialet blir alltför fragmenterat. I 

båda fallen kan man gå miste om mycket värdefull information (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

3.9. Forskningsetik 

Jag anser att det är viktigt att följa de allmänt accepterade etiska regler och principer 

inom kvalitativ forskning. Dessa berör frivillighet, integritet, konfidentialitet 
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(sekretess) och anonymitet. Jag kommer således att tydligt informera respondenterna 

om mitt syfte för undersökningen och vad den går ut på och försäkra att de deltar ur 

deras egen vilja. Jag har frågat varje respondent ifall de önskar uttrycka sig anonymt 

och det insamlade data kommer endast att användas för forskningsändamålet (Bryman 

& Bell, 2003).  
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4 PRESENTATION AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

I detta kapitel kommer jag att presentera det empiriska materialet. I undersökningen 

deltog sex stycken internationella företag med verksamhet i Finland. Materialet är 

baserat på respondenternas svar från sex stycken personliga intervjuer. Jag inleder 

med en sammanfattande tabell på svaren erhållna i intervjuerna. Sedan fortsätter jag 

med en process beskrivning och sedan med en översikt av hur företagen ser på 

talangledning. Sedan presenteras en diskussion kring skillnader mellan HRM praxis 

och talangledning 

skillnader i processer som de som är identifierade som talang åtnjuter av jämfört med 

HRM praxis för hela personalen. Efter det redogör jag för vilka utmaningar företagen 

upplever att det existerar och hur företagen förhåller sig till Cappellis utmaningar. 

Avslutningsvis presenterar jag respondenternas spontana reaktioner till de fyra 

påståendena.  
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Tabell 6 Sammanfattning av resultat 

Fråga Konsultus Kaffus Strömmus Bilus Elektro Bankus 
Förekommer uttalad 

talangledning 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Vem arbetar med 

talangledning i företaget 

Alla Ledningsgruppen & 

HR direktören 

Alla 

chefer & HR 

avdelningen 

Ledningsgruppen Alla 

chefer & HR 

avdelningen 

HR- 

Avdelningen & 

högsta chefen 

På vems ansvar är det? 

 

HR-avdelningen, chefer 

på alla nivåer, 

karriärrådgivare 

Lednings 

gruppen & HR 

direktör 

Alla chefers Fältchefens Lednings 

gruppen & HR 

direktör 

HR- 

chefens 

Sitter personen med i 

lednings 

gruppen? 

Ja Ja Ja Ja (fältchefen inte 

en HR direktör) 

Ja Ja 

Företagets definition på 

talangledning? 

”Vi har ju en ganska lågt 

utvecklad HR-process, 

börjande då från 

rekrytering hela vägen 

sen via introduktion, 

skolning, men kärnan 

med talent management, 

vi kallar det performance 

management, och vi kan 

säga att talent 

management är då en del 

av det. Så den vägen så, 

och det här gäller precis 

för alla, den vägen 

identifieras ju också topp 

performers och topp 

talent.” 

”Aktiviteter inom ett 

företag som stöder att 

du får den där 

människan att både 

från företagets 

perspektiv och från 

individens perspektiv 

att hamna rätt. 

Målsättningen med 

talangledning skall 

vara att både 

individen och 

företaget vinner. Det 

ultimata skulle vara 

att både lyckas 

identifiera positioner 

och individer. Där 

företaget drar nytta 

av individens 

kompetens i den 

positionen och 

”Att det finns rätt 

människor på rätt 

ställe i rätt tid med 

rätt kompetenser 

och rätt attityd. Så 

det är en stor helhet 

Tanken är att det 

alltid skall finnas 

en som direkt kan ta 

över en 

nyckelposition, och 

en som kan ta över 

den om några år. 

En annan 

målsättning är att 

vara så attraktiv 

som möjligt på 

arbetsmarknaden. 

Att individer med 

talang självmant 

söker sig till 

”Ett sätt att 

definiera 

potentiella personer 

som kunde vara 

nästa generations 

ledning.” 

”Talent 

management så som 

jag ser det är ju 

ganska långt att 

identifiera, hitta 

nyckelpersoner och 

sen göra en 

strukturerad plan 

för dem. Sen är det 

en ganska normal 

HR process men det 

görs kanske på en 

lite annan nivå och 

kanske mer 

systematiskt.”   

”Vi försöker i en tidig 

fas identifiera folk 

som passar in som 

framtida chefer och 

så försöker vi planera 

lite i förväg vad vi 

kan göra för att 

säkerställa att de blir 

chefer senare i tiden, 

och då är det förstås 

också talent 

management på det 

sättet att man 

identifierar 

talanger… det är att 

säkerställa 

kontinuitet för 

verksamheten.” 
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Fråga Konsultus Kaffus Strömmus Bilus Elektro Bankus 
individen drar nytta 

av den rollen i just 

den fasen av 

karriären.” 

företaget.” 

Hänvisar definitionen till 

en process, resultat eller 

beslut? 

Process Resultat Resultat Beslut Process Process 

Identifieringssätt? Formell Informell Formell Informell Formell Informell 

Vem anses höra till 

gruppen talang? 

Alla Alla Alla Alla Alla Alla 

Vem hör till företagets 

talangkrets? 

Alla i princip men topp 

30 % 

Topp 2 % Alla (som är uppe i 

högra hörnet) 

Topp 2 % Alla (de som får 4-

5/5  i 

utvärderingen) 

Alla 

Identifierar 

företaget framtida 

ledare? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Identifiering av framtida 

experter? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Identifiering av talang på 

olika nivåer 

Ja Delvis Ja Ja  Ja (5 olika nivåer) Ja 

Enligt vilka kriterier 

definieras talang? 

Prestation & potential Prestation mäts i: 

Hur väl individen 

uppnår sina 

målsättningar 

Potential mäts i: 

Motivation, 

kompetens, förmåga 

att ta emot större 

roller och mer 

krävande 

arbetsuppgifter 

Benägenhet och hur 

snabbt individen lär 

Prestation & 

potential  

Hur väl individen 

uppnår sina 

målsättningar 

Värderingar i linje 

med företagets 

360 graders analys 

Personens 

engagemang 

Prestation & 

potential 

Jobbar bra i grupp 

Vågar fatta beslut 

Förmåga att förstå 

sig på helheter och 

ta sig an större 

ansvar 

Prestation & 

potential, 

värderingar i linje 

med företagets 

Prestation & 

potential/Kunnighet 

och utvecklings 

möjlighet 
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Fråga Konsultus Kaffus Strömmus Bilus Elektro Bankus 
sig något nytt 

Målsättningar med TM Identifiera toppresterare, 

avancerar snabbare, 

konkurrenskraftig 

lönenivå, mångsidig 

utveckling, utveckling av 

en generell helhetssyn 

Att både företaget 

och individen vinner 

Att identifiera 

positioner och 

individer 

Att företaget drar 

nytta av individens 

kompetens i den 

positionen och 

individen drar nytta 

av den rollen i just 

den fasen av 

karriären 

Att i alla lägen ha 

rätt människor på 

rätt plats vid rätt tid 

med rätt 

kompetenser och 

attityder 

Att alltid ha en 

person som kan ta 

över en position 

direkt och en om tre 

år 

Att vara attraktiv på 

arbetsmarknaden 

Att individerna får 

en helhetssyn av 

företaget, skapa en 

grund för företagets 

framtida ledning 

samt 

ansvarsuppgifter på 

alla nivåer, 

uppkomsten av ett 

nätverk deltagarna 

sinsemellan 

Att öka mängden 

talang speciellt 

andelen kvinnor, att 

skapa en så 

internationell 

talangkrets som 

möjligt 

Kontinuitet, att 

rekrytera 

utvecklingsbara 

individer och att hålla 

dem kvar 

Informeras personalen 

om vem som hör till 

talangkretsen? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Informeras individerna 

om att de hör till 

talangkretsen? 

Nej, men de vet var de 

ligger på skalan i 

jämförelse med övriga 

Nej Nej Nej Nej Nej med undantag för 

högre uppsatta 

individer 

Vem tar del av 

informationen om vem 

som hör till 

talangkretsen? 

Ledningsgruppen Ledningsgruppen Divisioners och 

koncernens 

ledningsgrupp 

Ledningsgruppen 

och HR 

ledningsgruppen 

(koncernchef, 

fältchef, 

ekonomichef, HR-

ansvarig) 

Ledningsgruppen Högsta chefen i 

Finland, HR-chefen 

och några individer 

som ansvarar för 

chefsförsörjning 

inom koncernen 

Skillnader mellan TM & 

HRM 

Aggressivare 

kompensation 

Mer arbetsrotation som 

ökar utsatthet till olika 

typer av uppgifter och 

olika typer av människor 

Mer synlighet & 

Fokus ligger på 

ledarskap inom 

talangledning 

Det görs upp en 

strategi för dem, 

Prioriteras i ren tid, 

face time, får 

Lättare att komma 

med på utbildnings- 

och 

utvecklingsprogram 

Brantare lönekurva 

Deltagande i viktiga 

projekt 

Bilus Leader är en 

satsning i sig 

Individerna 

granskas närmare  

Bättre möjlighet att 

visa vad de går för 

Satsning i ren tid 

Noggrannare 

utvecklingsplan, 

Föreslås i 

förstahand till 

koncernens 

egna utvecklings- & 

utbildnings- 

Större intresse för att 

de ska vara nöjda 

med sitt arbete och 

sina omständigheter 

Större möjlighet att 

gå på olika 

utbildnings- och 
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Fråga Konsultus Kaffus Strömmus Bilus Elektro Bankus 
erkännande feedback mer aktivt, i 

utvecklings- och 

utbildnings 

möjligheter 

Mer synlighet på 

jobbet 

Bättre insyn 

Tyngre utvecklings-

fokus  

Mer utbildning på 

arbetsplatsen 

Djupare insyn i 

företaget 

Större sannolikhet 

till arbetsrotation 

 

processer på global 

nivå 

utvecklingsprogram 

Välpresterande 

individer uppmuntras 

att söka sig till nya 

utmaningar 

Satsas det mera på de 

som bolaget identifierat 

som talang? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns de skillnader med 

tanke på kompensation? 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Skillnader i prestations- 

och utvecklingssamtal? 

Nej Delvis Nej Delvis (indirekt) Ja Nej 

Skillnader i utbildnings- 

och 

utvecklingsprogram? 

Mer arbetsrotation 

Möjlighet att gå 

utbildning som inte alla 

har 

Först i ledet Större möjlighet att 

delta i viktiga 

projekt och 

utvecklas 

Deltagande i Bilus 

Leader (projektet) 

Mer arbetsrotation, 

större möjlighet att 

delta i seminarier 

Mentorskap i 

samband med BL 

Det globala 

utvecklingsprogram

met 

Mer detaljerad plan 

Större möjlighet till 

utbildning och 

utveckling men på 

individens initiativ 

Enstaka fall av 

mentorskap & 

coachning 

Skillnader i 

karriärplanering/stöd 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bättre möjlighet att 

deltaga i viktiga 

beslut/strategiarbete 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Största utmaningarna 

med talangledning 

Ytterligare 

standardisering och 

formalisering 

Rättvis utvärdering 

(individens rankning 

jämförs per avdelning 

inte på företagsnivå) 

Skapandet av en holistisk 

Att se till att den 

interna 

arbetsmarknaden 

verkligen är öppen 

Att chefer stannar i 

positioner tills de 

pensionerar sig 

Folk blir bekväma i 

Kontinuitet och 

struktur 

En tillräckligt 

väldefinierad 

process 

Att få alla att förstå 

att det är businessen 

som driver allt 

Struktur och 

systematik 

 

Att försäkra sig om 

att grundarbetet och 

utvecklings-

diskussionerna görs 

ordentligt 

Mobilitet 

Brist på tålamod hos 

unga män 

Försäkra sig att 

talangen är nöjd 

Uppmuntran av 

blygare individer 

speciellt kvinnor 
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Fråga Konsultus Kaffus Strömmus Bilus Elektro Bankus 
syn eftersom det för 

tillfället görs per enhet 

Att kunna erbjuda en 

konkurrenskraftig 

kompensation men inte 

på de övriga anställdas 

bekostnad 

Balansgång mellan 

kundernas intresse och 

anställdas utveckling 

Rätt exposure 

sin roll 

Att påvisa och förstå 

effekten av ett 

ledarskapsprogram 

Transparensen 

 

Utbildning, 

utveckling och 

involvering av 

cheferna 

En jämlik process 

Att alla har chans 

att delta  

Transparensen 

Att rekrytera rätt 

kompetens 

Att undvika att 

cheferna anställer 

vad som behövs 

inte likadana som 

de själva s.k. 

”chefbias” 

På vilket plan uppskattar 

företaget sitt 

talangbehov 

Successions planering 

för alla nyckelpositioner 

Uppskattar vilken typ av 

kompetenser som behövs 

i framtiden istället för 

antal 

Anser att de borde lägga 

ner mer tid på att 

uppskatta sitt framtida 

behov 

Successions-

planering (nytt) 

Uppskattning av 

nödvändiga 

positioner och 

kompetensområden 

inte antal 

Uppskattar 

kompetens, personal 

och ledarskap på 3 år 

i en strategiprocess 

Uppskattning på års 

nivå 

Uppskattning av 

kompetensbehov 

inte antal individer 

Successions-

planering 

 

Successions-

planering 

Årlig uppskattning 

på avdelningsbehov 

rekryteringsbehov 

och tillgängliga 

potentiella 

kandidater 

 

Direkta siffror ges 

från koncernen på 

hur många talanger 

som behövs. 

Processen sköts på 

en så global nivå, 

Finland är så litet så 

de eftersträvar att 

bidra med 

talangfyllda 

individer för globalt 

bruk fokus lokalt 

mer på kompetenser 

än antal 

Företaget anser att 

det är tillräckligt stort 

företag för att det inte 

ska uppstå problem 

”inte så kädestä 

suuhun” 

Intern vs extern 

rekrytering av 

nyckelpersoner (%) 

95 % internt 

(nyckelpositioner) 

50-50 nyrekryteringar 

25 % internt, 75 % 

externt de senaste 

åren, jobbar för en 

50-50 fördelning 

50 % internt  

 

70-80 % internt 100 % internt 100 % internt 
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Fråga Konsultus Kaffus Strömmus Bilus Elektro Bankus 
Har Cappelis (2008) principer anpassats eller är principen aktuell? 

Pincip1 utveckla vs. 

rekrytera 

Nej Nej Nej Nej Nej  

Princip 2 Anpassning till osäkerheten gällande talangutbudet 

Utveckla grupper med 

kortare mellanrum med 

färre medlemmar för att 

bättre kunna uppskatta 

det framtida 

talangbehovet 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Uppspjälkning 

utbildningsprogrammet 

skilda prognoser för 

talangbehovet 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Förflyttning av 

överskottstalang från en 

enhet i företaget till en 

annan med underskott 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Princip 3 Förbättrad avkastning på utveckling av anställda 

Be arbetstagaren 

medverka i 

utbildningsprojekt i 

tillägg till sina vanliga 

arbetsuppgifter  

Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

På vilka sätt försöker ni 

få ner era kostnader och 

öka på produktiviteten i 

era satsningar på 

talangledning? 

 

Hantera antalet som 

avgår 

10 % av dem som 

presterar sämst ombeds 

lämna företaget 

Rutinbaserad 

transaktionsorienterad Hr 

verksamhet har flyttats 

utomlands 

Skapa 

standardiserade HR 

processer 

Förbättrat intranät 

som leder till 

förbättrad intern 

arbetsmarknad 

Förbättring av 

attraherande och 

Att fokusera på det 

som är direkt 

relaterat till 

verksamheten och 

som den verkligen 

behöver 

Att försäkra sig om 

att projekten som 

görs under BL är 

genomförbara och 

till stor nytta för 

företaget 

Det skall vara klart 

definierbart i 

mätetal 

Noggrann 

uppföljning av 

tillgänglig talang 

De använder sig 

väldigt lite av externa 

utbildnings- eller 

utvecklingsprogram 
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Fråga Konsultus Kaffus Strömmus Bilus Elektro Bankus 
Interna arbetsuppgifter 

och projekt används som 

medel för att utveckla 

anställda 

kvarhållande av 

personal 

Check varje år ifall 

det finns ett verkligt 

behov av BL istället 

för automatiskt 

varje år för att 

uppnå bästa resultat 

Anser ni att 

talangledning är dyrt för 

bolaget? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Används interna 

arbetsuppgifter och 

projekt som medel för 

att utveckla anställda? 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Princip 4 Bevara investeringen genom att balansera arbetsgivarens och arbetstagarens intressen 

Låter arbetstagaren ge 

önskemål om 

arbetsuppgifter 

Ja Nej Ja  Nej Ja? Ja 

Gör företaget något för 

att balansera 

arbetsgivarens och 

arbetstagarens intressen? 

Beaktar anställdas 

önskemål vid utdelning 

av projekt 

Karriärrådgivaren hjälper 

att hitta uppgifter och ser 

till att önskemålen går 

fram 

 Undersökning om hur 

anställda trivs med sina 

arbetsuppgifter 

Det är vad HRs 

egentliga roll går ut 

på 

Önskemål kan 

framföras vid 

utvecklingssamtalet 

Önskemål kan 

framföras vid 

utvecklingssamtalet 

Önskemål kan 

framföras vid 

utvecklingssamtalet 

Önskemål kan 

framföras vid 

utvecklingssamtalet 

Skapa en 

förmedlingsmottagning 

för interna dispyter 

chefer emellan 

Nej Nej Nej Nej  Nej Nej 

Har finanskrisen 

påverkat er 

Företaget drog ner på sin 

rekrytering   

Nej Upplevs som ännu 

viktigare 

Avbrott i BL och 

halvering av all 

Minskad 

talangkrets, drogs 

Lägre tillväxt 
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Fråga Konsultus Kaffus Strömmus Bilus Elektro Bankus 
talangledning? skolning ner på processerna 

och 

utvecklingsprogram

men, minskning av 

personalen 

Har företaget dragit ner 

på skolning eller dylikt? 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Har ni fortsatt investera i 

det? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Framtidsplaner för 

talangledning 

Att standardisera och 

formalisera processerna 

ytterligare speciellt med 

tanke på arbetsrotation 

Satsa mera och bygga 

upp 

successionsplanering 

och ett 

talangledningssystem 

Tänker öka sina 

satsningar, Fokus 

på ”how you are 

doing” istället för 

”what you are 

doing” 

Fortsätta på samma 

sätt så länge 

företaget inte växer 

mycket 

Fortsätta på samma 

sätt men lite mer 

transparent 

Fortsätta på precis 

samma sätt 

Håller med påstående: 

Talangledning är endast 

en ”management 

fashion”. 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Talangledning är för 

viktigt för att endast 

skötas av HR-

avdelningen. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Talangledning är inte 

någon ny företeelse. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Det är nödvändigt att 

HR lär sig mera om 

strategisk beslutsfattning 

för att kunna inneha en 

starkt och stödande roll 

inom organisationens 

beslutsfattning. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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4.1. Beskrivning av fallföretagen 

4.1.1. Konsultus 

Konsultus är ett globalt konsultföretag inom management, informationsteknik och 

outsourcing. De hade mer än 244,000 anställda i september 2011 i 120 länder. De har 

blivit röstade till Finlands bästa arbetsplats fyra år i rad, åren 2007-2010 i klassen stora 

organisationer (Great Place to Work, 2011). 

4.1.1.1. Processen 

Konsultus är väldigt specifika då det kommer till vad de kräver av sina anställda. 

Speciellt med tanke på vilka färdigheter som krävs och hur de anställda skall fortsätta 

sin utveckling. De använder sig av en standardiserad process som drivs och övervakas 

globalt. De ställs väldigt klara mål på förväntningar, krävda färdigheter, och fortsatt 

utveckling för de anställda under ett projekt. Som grund ligger prestationsledning 

(performance management) som anses vara kärnan av deras talangledning. Det väljer 

att definiera talangledning enligt följande: 

”Vi har ju en ganska lågt utvecklad HR-process, börjande då från rekrytering hela vägen sen via 
introduktion, skolning, men kärnan kanske om vi nu talar om talent management är det här som 
har att göra med vår, vi kallar de kanske lite mer performance management, och vi kan säga att 
talent management är då en del av det. Så den vägen så, och det här gäller precis för alla, den 
vägen identifieras ju också topp performers och topp talent” – Konsultus 

Hos Konsultus förekommer inte talangledning explicit men i och med att topp 

presterare och talang identifieras via deras performance management processer ses det 

som en del av talangledning. Speciellt inom management konsultering har Konsultus 

en ”uppåt eller ut” kultur, vilket innebär att du förväntas prestera väl, utvecklas och 

avancera och ifall du inte gör det stöder de ditt val att lämna dem. Ifall man arbetar 

inom outsourcing businessen förväntas man inte klättra. Konsultus anser att hela deras 

personal hör till gruppen talang och är sina anställda väldigt hängivna då det kommer 

till utveckling. Företaget erbjuder således inte något specifikt utvecklingsprogram eller 

accelererade karriärstegar för individer med hög potential. Ett 

ledarskapsutvecklingsprogram finns endast på högsta nivån internationellt inom 

företaget. 

Deras process innefattar en årlig utvärdering där individer från samma avdelning och 

anciennitetsnivå grupperas. Sedan utvärderas i relation till varandra genom att 
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resultaten placeras på en Gauss-kurva (normalfördelas). Individer rangordnas enligt 

fem kategorier: ”kräver förbättring” ”under förväntningarna”, ”i enlighet med 

förväntningarna”, ”över förväntningarna”, ”signifikant över förväntningarna”, ”på 

toppen”. Hos Konsultus anses topp talang vara de som presterar bäst, vilka är topp 25 

% ”signifikant över förväntningarna” och 5 % ”på toppen”. Denna 30 % kan kallas för 

deras talang. I figuren nedan illustreras Konsultus process.  På y-axeln är de fem olika 

anciennitetsnivåerna, det vill säga på vilken nivå man arbetar inom företaget. Som 

nyanställd utan mycket erfarenhet börjar man på ”analyst” nivån, och därifrån kan man 

sedan jobba upp sig genom ”consultant”, ”manager”, ”senior manager” och ”senior 

executive” nivåerna. På x-axeln är exempel på olika avdelningar.  

 

Figur 5 Konsultus performance management/talangledningsprocess 

Vidare har företaget utvecklat en successionsplaneringsprocess där de med jämna 

mellanrum går igenom alla sina nyckelpositioner och gör upp en plan på vem som 

kunde ta över positionen ifall den skulle bli ledig i morgon, om ett år och om tre år. 
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Då arbetstagarna startar upp ett projekt får de en klar roll och förväntningar. I slutet av 

projektet får de sedan återkoppling i relation till just dessa förväntningar. Sedan 

sammanställs alla utvärderingar från de senaste 12 månaderna och i varje enhet 

värderas individerna i relation till varandra. På basen av det fås en års utvärdering som 

inverkar på kommande årens löner och bonus mm. Cirka 10 % av de anställdas 

prestationer klassas som ”kräver förbättring”. För dessa görs det tillsammans med 

chefen upp en förbättringsplan för hur individen skall gå tillväga för att förbättra sig 

och komma tillbaka upp på rätt nivå. Ifall individen inte klarar av att stiga uppåt från 

lägsta nivån så börjar de se på alternativa lösningar i form av omplacering eller att 

individen avgår. 

4.1.2. Kaffus 

Kaffus är ett internationellt finskt familjebolag som grundades år 1876. Det är ett 

livsmedelsföretag med kring 2000 arbetstagare, verksamhet i 12 länder och miljontals 

konsumenter i över 40 länder. Deras omsättning för 2009 var nästan 700 miljoner 

euro. 

4.1.2.1. Processen 

Kaffus går för tillfället genom stora förändringar. Det är viktigt att veta att 

respondenten (HR-direktören) i fråga har blivit anställd för två år sedan med uppgiften 

att bygga upp och förbättra många av företagets processer som tangerar talangledning. 

Intervjun hade således två dimensioner, både hur företaget går tillväga för tillfället och 

hur respondenten upplever talangledning, vad som borde och kommer att ingå och hur 

det skall implementeras på basen av tidigare erfarenhet i arbetslivet. Med andra ord 

hur HR-direktören har tänkt bygga upp och utveckla företagets talangledningssystem. 

Företaget har endast en gång eftersträvat att identifiera och kartlägga individer med 

potential men det har inte ännu utvecklats till en årlig process och för tillfället är det 

mera av en sluten process som HR-direktören jobbar med tillsammans med högsta 

ledningen. Uttalad talangledning förekommer inte men de anser ändå att det 

förekommer i viss mån men speciellt systematiskt. Deras definition är följande:  

”Aktiviteter inom ett företag som stöder att du får den där människan att både från företagets 
perspektiv och från individens perspektiv att hamna rätt. Målsättningen med talangledning skall 
vara att både individen och företaget vinner… det ultimata skulle vara att både lyckas identifiera 
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positioner och individer. Där företaget drar nytta av individens kompetens i den positionen och 
individen drar nytta av den rollen i just den fasen av karriären.” – Kaffus 

Hos Kaffus kan talangledning sammanfattningsvis definieras som aktiviteter för att 

identifiera och evaluera individer, en öppen intern arbetsmarknad, och 

utvecklingsdiskussioner och chefskap som alla bygger på varandra och bildar en helhet. 

Det är aktiviteter inom ett företag som stöder att du får de anställda att både från 

företagets och också individens perspektiv att hamna rätt. Så att företaget vinner och 

individen vinner, att båda är nöjda. Ifall de här tre aktiviteterna fungerar anser de att 

det är ganska bra talangledning. De anser att talang klassas som ledarskapstalang och 

till denna grupp hör de 30-40 bästa ledarskapstalangerna av ca 2000 anställda vilket är 

ca 1,5-2 %. Dessa individer utvärderas enligt ett antal kriterier som är i enlighet med 

företagets värderingar om hur en bra ledare ser ut och placeras sedan på en matris med 

prestation på ena axeln och potential på den andra. De som placeras i rutan högst upp 

till höger är "stjärnor" som man måste hitta på nya uppgifter åt eller till exempel ge 

dem ett extra intressant projekt, låta dem vara med i personaltidningen, låta dem gå en 

ledarskapsutbildning eller hitta på en ny roll åt dem utomlands så att de inte lämnar 

företaget. Det är även viktigt att ha en "kalibreringsdiskussion" då man gör en 

kompetensanalys där flera chefer diskuterar samma person eftersom olika individer 

kan ha olika uppfattningar om samma människa. Talangledningssystemet eftersträvar 

således inte att direkt styra individerna utan att genom information skapa möjligheter 

för individen att själv välja. Talangledningssystemet som håller på att utvecklas hos 

Kaffus kommer inte att vara transparent utan mera osynlig och fungera som ett 

planeringsverktyg för ledningsgruppen. Däremot eftersträvar företaget att skapa en så 

transparent intern arbetsmarknad som möjligt. De utgår ifrån att ifall man ger de 

anställda tillräckligt med information och speciellt ser till att vissa individer säkert får 

den informationen kan man hoppas på att individerna ”hittar rätt”. 

4.1.3. Strömmus 

Strömmus är ett energiföretag med verksamhet i nio länder. Cirka 10 500 personer 

jobbar i koncernen och år 2010 hade de en omsättning på 6,3 miljarder euro.  

4.1.3.1. Processen 

Hos Strömmus förekommer talangledning men under namnet ”People Day”. Orsaken 

till att de inte explicit kallar det för talangledning beror på att de inte vill sätta sin 

process under en rubrik eller en beteckning utan föredrar att det ses som en större 
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helhet och som del av deras HR arbete. Företaget eftersträvar att alla chefer och 

individer på alla nivåer skulle jobba med talangledning men det är HR som ”äger” 

processen. Ansvaret för att se till att de har rätt verktyg och processer implementerade 

och för helheten faller på HR-direktören (respondenten) som även är medlem av 

företagets ledningsgrupp. Men varje enskild chef förväntas även att bära ett ansvar.  

Hos Strömmus definierar man talangledning som: 

”att det finns rätt människor på rätt ställe i rätt tid med rätt kompetenser och rätt attityd… Så det 
är en stor helhet… Tanken är att det alltid skall finnas en som direkt kan ta över en 
nyckelposition ifall den blir ledig på grund av att någon lämnar företaget eller det händer 
någonting oväntat, och en som kan ta över den om några år. En annan målsättning är att vara så 
attraktiv som möjligt på arbetsmarknaden så att individer med talang självmant söker sig till 
företaget.” ”-Strömmus 

Bolaget ser på talangledning som en ”bottom-up” process var alla samtliga medarbetare 

i bolaget är potentiellt med i processen. Deras talangledning är indelat i två 

inriktningar ”expertröret” eller ”chefsröret”. Individerna värderas enligt 

huvudkriterierna prestation och potential, där man placeras in på en 3 x 3 matris. 

Individer som placeras inom de fyra rutorna längst uppe till höger och den i mitten 

klassas som talang.   

Strömmus har en väldigt välutvecklat identifierings- och utvecklingsprocess. Företagets 

identifierings process är en ”bottom-up” process var samtliga medarbetare i bolaget 

potentiellt är med i processen. Alla utvärderas av sina kolleger och underanställda och 

chefer på två nivåer varav de bästa lyfts upp till nästa nivå. De har ett enkelt formulär 

som de ber dem att t.ex. i verkstaden fylla i där de fyller i vilka är deras viktigaste 

människor, vilka är deras specialister, vilka är deras chefer och vilka är 

nyckelpositioner. Sedan skickas detta dokument upp till följande där avdelningschefen 

tillsammans med sin ledningsgrupp går igenom underavdelningens människor och gör 

sin egen sammandragning av det, och då lyfter upp ca 3 människor av 10 – 20 individer 

till nästa nivå osv. sedan görs samma sak på divisionsnivå. Till slut har divisionens 

ledningsgrupp ca 3000 människor varifrån de samlar ca 100 (3,33 %) som de för vidare 

till koncernens ledningsgrupp. I slutet av året träffas ledningsgruppen och går igenom 

hela materialet på ca 500 människor varav 100 till 200 diskuteras mera i detalj. Således 

styr företagsledningen inte den här processen utan materialet kommer från de 

anställda.  

För var och en dessa individer görs det en ”Power Point slide” där man har individens 

bild, namn, ålder, arbetsuppgifter, antal underanställda, hur länge på Strömmus, hur 

länge i nuvarande position, utlandserfarenhet, styrkor, svagheter, utvecklingsområden 



 

 

64 

och allt det här summeras till var de placeras på matrisen. Företaget har även gett 

positioner en ”job-grade”, ett värde som anger hur krävande uppgiften är. 

 

Figur 6 Identifierings- och utvärderingsprocessen 

Även på Strömmus använder de sig av en slags kalibreringsdiskussion för att 

utvärderingen skall vara så opartisk och sanningsenlig som möjligt. De ser även på ”low 

performance” och gör utvecklingsplaner för individerna och följer upp det noggrant. 

Företaget använder sig således av ”forced ranking” av personalen där varje chef tvingas 

nämna både de som presterar bäst samt sämst. Företaget upplever att nyckeln till att 

deras system fungerar så väl är att de har utvecklat en viss rutin under de senaste tio 

åren och känner sin personal väldigt väl efter alla dessa år. Företaget informerar aldrig 

de anställda om var de är placerade på matrisen, men det är på varje chefs ansvar att 

informera dem ifall de inte presterar enligt förväntningarna. Företaget är väldigt 

noggranna med att se till att alla deras HR-satsningar är direkt relaterade till 

businessen och hänger ihop med och att de båda stöder varandra. 

4.1.4. Bilus 

Bilus är en bilhandelskoncern med huvudsaklig verksamhet i Finland, men också i 

Sverige och Baltikum. Företaget grundes år 1939 som distributör för Mercedes-Benz i 

Finland. Idag innefattar företaget även import, detaljhandel och serviceverksamhet för 

personbilar och nyttofordon från ett flertal leverantörer. År 2009 uppgick koncernens 

omsättning till 800 miljoner euro och antalet anställda till ca 1940 stycken. 
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4.1.4.1. Processen 

Hos Bilus förekommer inte uttalad talangledning men det diskuteras inom företaget på 

ledningsgruppsnivå. De definierar talangledning som ”ett sätt att definiera potentiella 

personer som kan vara nästa generations ledning”. Inom företaget bär respektive 

ledningsgruppsmedlem ett ansvar att evaluera varje underanställd som innehar en 

nyckelposition. Denna evaluering diskuteras sedan tillsammans med koncernchefen. 

Utöver detta har företaget ett ledarskapsutvecklingsprogram som de kallar för ”Bilus 

Leader” (BL). De anser at det skulle vara fel att direkt kalla BL för ett 

talangledningssystem men att de ändå tangerar på flera punkter. En tredje del av 

företagets ledningsgruppmedlemmar har identifierats via BL under de senaste nio åren. 

Företaget upplever att deras synsätt på talangledning stämmer ganska långt överens 

med deras ledarskapsutvecklingsprogram. BL har ordnats fem gånger och används som 

ett arbetsredskap för företagsledningen. Varje ledningsgruppsmedlem bär ett ansvar 

att plocka fram fyra till fem stycken potentiella talanger som sedan diskuteras inom 

ledningsgruppen. Ur dessa 30 väljs sen ca 20 stycken till utbildningen. En slags 

kalibreringsdiskussion förs av företagsledningens medlemmar vid valet av individer.  

Gruppens sammansättning är även av stor betydelse. De strävar efter att skapa en så 

mångsidig grupp som möjligt med kunnande från olika verksamhetsområden, 

avdelningar och nivåer i koncernen. Företaget värdesätter också uppkomsten av 

nätverk mellan medlemmarna av BL väldigt högt. 

De som blir valda till utbildningen informeras om hur noga de har blivit utvalda, hur 

högt företaget värdesätter utbildningen, och hur viktigt de är att de gör ett gott intryck 

och presterar väl under det kommande 18 månaderna då de går utbildningen. 

Företaget har starkare framhävt och poängterat hur viktig utbildningen under det 

senaste året. 

Utbildningsprogrammet består av sju stycken moduler som skall ge dem en bild av vad 

de behöver för att vara en ledare. Bland dessa ingår strategiskt tänkande, 

ekonomistyrning, ledarskap (hur föra utvecklingssamtal, positiv och negativ feedback), 

ledning av team och projekt, management modul (styrning och lednings av individer) 

självkännedom och 360 graders analys. Den sjunde ”leader orientation” har satts till 

förra året vars syfte är att informera om varför programmet finns till, vad individens 

roll är, vad företagsledningens roll är, och vad som kommer att hända under 

programmet. 
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Företagsledningen diskuterar med ca ett och ett halvt års mellanrum ifall det finns ett 

behov för att ordna en ledarskapsutbildning. De anställda har själva möjligheten att i 

samband med deras utvecklingssamtal be deras förmän att flagga för deras del att de 

vill gå utbildningen. Utbildningsprogrammets existens är känd i företaget men de 

informerar inte offentligt om vem som har blivit antagen. De som blir valda är 100 % 

medvetna om att de blivit handplockade men informeras även om att det inte är 

garanterat att man automatiskt stiger uppåt utan det kan även vara med valda för att 

bredda på sitt kunnande. 

4.1.5. Elektro 

Elektro är en global elektroteknikkoncern specialiserade på energilösningar. De har 

över 110 000 anställda och verksamhet i över 100 länder. År 2010 var deras omsättning 

19, 6 miljarder euro. 

4.1.5.1. Processen 

Hos Elektro är talangledning en av nyckelstrategierna för HR-avdelningen i hela 

koncernen. De har ett globalt ”Talent Acceleration Program” (TAP) vars målsättning är 

att för varje år expandera den globala talangkretsen. Företagets alla chefer kopplas in i 

systemet men det styrs huvudsakligen via HR-funktionen. Varje 

ledningsgruppsmedlem ansvarar för att identifiera individer inom sitt eget 

ansvarsområde och sedan gås dessa igenom inom ledningsgruppen där även HR-

direktören sitter med. 

”Talent management så som jag ser det är ju ganska långt att identifiera, hitta nyckelpersoner 
och sen göra en strukturerad plan för dem. Sen är det en ganska normal HR process men det 
görs kanske på en lite annan nivå och kanske mer systematiskt.”  – Elektro 

Processen är väldigt strukturerad med väldigt noggranna riktlinjer för hur individer 

skall bedömas. De identifierat fem olika grupper av talang: individer som innehar 

nyckelpositioner med potential (eng. Key Position Holder with potential, KPH), 

potentiella individer för dessa nyckelpositioner (eng. Key Position Potential ), individer 

med potential (eng. Potential), exceptionell potential (eng. Exceptional Potential ), och 

nyckelexperter (eng. Key Expert). De som är extra potentiella anses inom 10 år kunna 

ta emot en position som hör till de 300 högsta i bolaget. Alla anställda anses vara 

potentiell talang och utvärderas enligt samma kriterier av sina chefer. De värderas 

enligt hur väl individen presterar, skolning, CV, nuvarande position, hur länge i 
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nuvarande position, och ifall personen delar företagets grundvärderingar. De 

poängsätts på en skala mellan 1-5, och de som får 4-5 poäng på varje punkt har 

möjlighet att avancera och nå topp positioner. 

Alla anställda har två utvecklingssamtal per år, under det ena diskuteras 

kompetenskraven för befattningen och under det andra utvärderas hur väl individen 

har lyckats uppnå sina målsättningar i förhållande till kompetenskraven. Sedan har det 

en process som kallas för People Review (PR) som görs en gång per år där allas resultat 

sammanställs och lagras elektroniskt i ett HR stödprogram. Då allt material är 

sammanställt på landsnivå diskuteras de på nordisk nivå, därefter på europeisk nivå 

och till sist på en global nivå. De individer som kvarstår på listan på globalnivå väljs till 

företagets Talent Acceleration Program (TAP). 

Bilden nedan ger en bra överblick hur processen från landsnivå till Europa nivå 

fungerar inom koncernen. I bilden framkommer också de fem områden som företaget 

samlar nyckelpersoner kring: Key Position Holder with potential (KPH), Key Position 

Potential - potentiella att ta emot KPH position, Potential, Exceptional Potential - extra 

snabb karriärutveckling - målsättning att ta emot topp-position i koncernen inom 10 år, 

Key Expert. 

        

4.1.6. Bankus 

Bankus är en nordisk universalbank med verksamhet i 22 länder. Bankus har funnits i 

Finland sedan 1985 och har i dagsläge 45 kontor runtom i landet. Globalt har 

koncernen över 11 000 anställda varav nästan 700 arbetar i Finland. Omsättningen för 

koncernen år 2010 uppgick till 31,296 miljarder kronor (ca 3,515 miljarder euro) och i 

Finland till 1400 miljoner kronor (157,0 miljoner euro).  

4.1.6.1. Processen 

Enligt företaget själv förekommer inte talangledning utan istället något som de kallar 

för chefsförsörjning: 

”vi försöker i en tidig fas identifiera folk som passar in som framtida chefer och så försöker vi 
planera lite i förväg vad vi kan göra för att säkerställa att de blir chefer senare i tiden, och då är 
det förstås också talent management på det sättet att man identifierar talanger… det är att 
säkerställa kontinuitet för verksamheten.” – Bankus  
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Företaget utgår ifrån att först identifiera en utvecklingspotential hos individer och vid 

ett senare skede ser de ifall den potentialen passar bättre för expertuppgifter eller för 

ledarskapsuppgifter. Individerna identifieras som talang på basen av deras kunnighet. 

Målsättningarna med systemet är kontinuitet, att från första början rekrytera 

utvecklingsbara individer och sedan hålla kvar dem i och med att de erbjuds nya 

utmanande tjänster.  

De eftersträvar inte att uppskatta hur mycket talang som kommer att behövas eftersom 

de anser att genom att känna sin personal tillräckligt väl så behöver det inte vara en 

strukturerad process. Men då till exempel en kontorschef har tänkt pensionera sig är 

det på hans/hennes ansvar att hitta en efterträdare.  

Företaget menar att nyckel till att deras system fungerar så väl är att de själva utvecklar 

sina ledare och så har det varit de senaste 40 åren och precis så kommer det att 

fortsätta i framtiden. De anser att risk för fel rekryteringar är mycket lägre då man 

rekryterar personer internt eftersom de redan känner individen väl. En annan fördel är 

att de är motiverande för personalen att veta att de prioriteras framom externa 

kandidater ifall det öppnas upp en position som de är intresserade av. 

De har alltid några tänkbara individer som efterträdare men individer kan även vara 

potentiella för flera olika arbetsuppgifter. Oftast fattar de först beslut och ser sedan var 

i företaget de hittar rätt kompetens. Företaget eftersträvar att konstant planera hur folk 

flyttar på sig, vem som kommer sen. Företaget rekryterar individer till nyckelpositioner 

så gott som till 100 % internt. Därmed eftersträvar de inte heller att balansera 

funktionen mellan extern och internt rekrytering. Företagets starka företagskultur 

ligger som grund till deras tillvägagångssätt där de anser att individer måste växa in i 

roller för att kunna klara sig. De vill även försäkra sig om att de som blir chefer förstår 

och uppskattar deras modell och vill upprätthålla den i sin verksamhet och det kan inte 

garanteras med individer som kommer utifrån. Företaget anser att det inte är stora 

kostnader inblandade i vad de gör, vilket är kartläggning och uppdatering av personal. 

Företaget använder sig väldigt lite av externa utbildnings- eller utvecklingsprogram för 

sina anställda och anställer överlag väldigt sällan konsulter. Utan de roterar individer 

inom företaget för att utveckla dem och på samma gång ges individen en möjlighet att 

visa vad hon kan. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Den ovan givna översikten antyder att talangledning är ett svårdefinierbart koncept 

inte bara för akademiker utan även för företag. Talangledningskonceptet varierar från 

företag till företag. En mer detaljerad analys och diskussion kring resultaten i relation 

till referensramen följer härnäst. 

5.1. Talangledning definierat ur ett företagsledningsperspektiv 

En av de största utmaningarna med undersökningen har varit att utreda vad 

talangledning egentligen är, vad det innefattar och hur det implementeras. Då 

fallföretagen kontaktades och fick veta vad intervjun skulle handla om var det ingen 

som tackade nej på grund av att de skulle ha ansett att ämnet inte var relevant för deras 

företag. Det var klart att alla respondenter var bekanta med konceptet men intressant 

nog var det endast två företag som sade att uttalad talangledning förekommer. Då 

respondenterna tillfrågades om en definition på talangledning var det i fyra av sex fall 

väldigt svårt att få ett kort och koncist svar och alla var olika till sin natur vilket 

understöder påståendet att talangledning saknar en allmängiltig definition och att det 

inte råder konsensus och är oklart vilka aktiviteter och processer som anses höra till 

det.  

Faktumet att definitionerna som framkom i sig är olika till sin natur är inte 

överraskande eftersom som vi redan påträffat i referensramen verkar det existera flera 

olika sätt att definiera talangledning på. Då de sex företagsledarna ombads definiera 

begreppet talangledning framkom att talangledning hos Konsultus är en process som är 

starkt förknippad med och anses så gott som motsvara deras prestationsledning. På 

grund av branschen som de är verksamma inom ser företaget i första hand alla sina 

anställda som toppförmågor  

”talang är så viktigt i stort sätt för alla och att säga att du inte hör till vår talent pool är ju som att 
säga att du inte hör hemma i den här firman.” – Konsultus 

Det är möjligt att detta är orsaken till att företaget inte har ett behov att särskilja ett 

utskilt talangledningssystem eftersom deras prestationsledning är så pass avancerad att 

den i stora drag uppfyller samma funktion. Om man tänker på talangledning ur Blass 

(2009) perspektiv där talangledning är alla extra aktiviteter och processer som erbjuds 

dem som klassats som talang så innefattar detta hela Konsultus personal där individer 

automatiskt är med i denna krets då de anställs. Deras kultur understöder även detta 
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med tanke på att de har en så kallad ”upp or out” kultur där de anställda förväntas 

avancera och ifall de inte gör det anses det att de inte passar in i företaget. Det ter sig 

naturligt att deras talangledningssystem således är baserat på prestationsledning 

eftersom det är individers prestation som fungerar som indikator för ifall individen är 

en talang eller inte. 

Kaffus vision om sitt talangledningssystem återger ett mera omfattande system som 

integrerar identifiering av talang, bra ledarskap och en öppen arbetsmarknad. Speciellt 

det sistnämnda gavs mycket tyngd. De har tagit ett mer ”bottom-up” synsätt där de litar 

på att individer som har intresse av att stiga i rang med hjälp av den öppna interna 

arbetsmarknaden naturlig söker sig till dessa positioner. På så vis förflyttar de en del av 

ansvaret över till de anställda och stöder dem i processen genom att erbjuda dem 

information om tillgängliga möjligheter och att se till att informationen verkligen når 

dem som den skall gå. I och med att respondenten delvis har anställts för att bygga upp 

talangledningssystemet är det viktigt att minnas att detta är en vision av vad systemet 

kommer att innefatta. Ett specifikt talangledningssystem existerar inte än inom 

företaget. 

I Kaffus vision ser man likheter mellan till definitionen att talangledning går ut på att 

ha rätt person, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, men vad som läggs till är att företaget 

inser att man inte kan styra individer hur man önskar. De eftersträvar att flytta över 

ansvaret åt individen att hitta rätt plats, givetvis med stöd från organisationen genom 

den öppna arbetsmarknaden och informationen. Utöver detta tar företaget en mer 

strategisk syn på ämnet eftersom de anser att det bästa sättet som företag kan 

verkställa sin identifieringsprocess är att koppla den till företagets strategiprocess. Då 

företaget gör upp sin strategi är det viktigt att de på samma gång gör en analys av vilka 

kompetenser som kommer att behövas för att implementera den. Sedan är det viktigt 

att göra en analys av ifall den existerande ledarskapstalangen har tillräckliga 

kompetenser för att implementera strategin. Genom att göra detta får ledningsgruppen 

även en bild av hur den existerande talangkretsen ser ut och hur den behöver utvecklas.  

Hos Strömmus verkar de se på talangledning som ett resultat där de har lagt till 

elementen kompetenser och attityder till Jackson och Schulers (1990) definition på HR 

planering ”att försäkra sig om att ha rätt person, på rätt post, i rätt tid”. Det är 

intressant att de utvecklat en gammal klassisk definition och lagt till just kompetenser 

och attityder eftersom de båda två är väldigt på tapeten i talangledningsdiskussionen. 

Kompetenser eftersom företag har konstaterat att kompetens är en av de centralaste 
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faktorerna för att uppnå framgång, och utan rätt attityder i tillägg till denna kompetens 

kommer man inte särskilt långt. Att få någon att ha de kompetenser som krävs och 

”rätt” attityd kräver otaliga åtgärder eftersom kompetenser är svåra att utveckla och 

attityder kan tänkas vara något ännu svårare att påverka på grund av att de är rätt så 

abstrakta. Detta understryker att deras process verkligen måste omfatta en större 

helhet.  

Hos Bilus har de en väldigt stark fokus på ledarskapstalang. Företagets definition 

verkar hänvisa till ett beslut som resulterar i att individerna skall få en bild av hur 

företaget fungerar som en helhet samt att skapa en grund för företagets framtida 

kommande ledning eller ansvarsuppgifter på alla nivåer. Även om företaget anser att 

talangledning endast förekommer i viss mån så tangerar deras välutvecklade 

ledarskapsprogram andra företags och i litteraturen beskrivna talangledningssystem på 

flera punkter.  

Hos Elektro fungerar talangledning som en stöttepelare för hela deras verksamhet. 

Processen är den samma världen runt och är djupt implementerad i verksamheten till 

den grad att ”allt snurrar kring det” och eftersträvar resultatet att få upp 

nyckelpersoner globalt. Elektro har den mest avancerade modellen av talangledning av 

alla fallföretagen där de totalt identifierar fem olika grupper av talang. Det är även det 

enda företaget som explicit talar om talangledning och där processen kommuniceras åt 

de anställda med de ordalagen. Då processen är så alltomfattande är det svårt att 

summera talangledning i en mening, men i stort sett har företaget implementerat alla 

de aspekter som presenteras för strategisk talangledning av Collings & Mellahi (2009). 

”Om man tittar på hela den här processen allt som snurrar kring det, att allt går ut på det att vi 
har kompetenser, du har målsättningar, det följs upp, det utvärderas, och sen görs de 
utvecklingsplaner så det är väldigt central roll i hela HR processen sen är siktet hela tiden på att 
få upp nyckelpersoner globalt. Så i grund och botten allt snurrar nästan omkring Talent fast man 
inte riktigt lokalt alltid märker det men när man gjort processerna hopsydda att slutresultatet 
blir ändå att du får upp de här riktigt talent människorna.” – Elektro 

Bankus definition lämnar mycket tolkningsutrymme men innefattar en del aspekter 

som även nämnts i litteraturen och de andra fallföretagen. I likhet med många andra 

fallföretag verkar deras definition hänvisa till en process som leder till ett resultat. 

Som vi redan sett i litteraturen definieras talangledning på olika sätt (Lewis & 

Heckman, 2006) och därför är det inte särskilt förvånande att de hos de sex olika 

fallföretagen förekom sex olika definitioner (Tabell Sammanfattning av resultat). I och 

med att alla företag ändå har någon form av talangledning skulle man kunna tänka sig 
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att det skulle vara lätt för dem att definiera ämnet. En del av respondenterna ansåg 

dock att det var en bra fråga och att den inte var speciellt lätt att svara på. 

Respondenternas svar bekräftar att det inte verkar existera en allmängiltig, kort, tydlig 

och koncis definition på talangledning. En av respondenterna sa till och med:  

”Jag vet inte, den som kan definiera det där skulle nog få Nobelpris, tycker jag” - Kaffus 

Hos Konsultus är talangledning starkt förknippat med prestationsledning, hos Kaffus 

poängteras den ”öppna arbetsmarknaden” genom vilken den anställda kan söka sig 

tillrätta vilket optimalt leder till en situation där både individen och företaget vinner. 

Strömmus ser talangledning som en helhet, där det gäller att ha rätt person på rätt 

plats vid rätt tidpunkt med rätt attityder. Bilus ser det som ett verktyg för att identifiera 

framtida företagsledare. Elektro i sin tur ser talangledning som ”en av 

nyckelstrategierna med tanke på HR sidan”, som en stöttepelare som allt bygger på och 

cirkulerar kring. Bankus anser att talangledning handlar om att säkerställa kontinuitet 

och därmed försäkra sig om att det finns chefer för framtiden. Ur detta kan vi härleda 

att det inte verkar råda konsensus, och att det empiriska materialet understöder att det 

inte endast finns en definition eller endast ett synsätt på talangledning.  

Majoriteten av fallföretagens definitioner verkar hänvisa till en process som leder till 

ett önskvärt resultat, men även enbart hänvisning till en process och ett beslut förekom 

(se tabell 6). 

Därför förblir det fortsättningsvis oklart ifall talangledning egentligen hänvisar till ett 

resultat, en process eller ett beslut då alla tre figurerar i fallföretagens definitioner. 

Bristen av en enhetlig definition lyser fortfarande med sin frånvaro, vilket är i enlighet 

med den kritiken som talangledning har utsatts för i litteraturen (Lewis & Heckman, 

2006). 

En grund till varför talangledning kan tänkas vara så svårt att definiera kort och koncist 

är att det är ett så pass vidsträck helhetssystem som är sammanflätat i hela företagets 

verksamhet. En annan tänkbar orsak är talangledningssystemet i sig och dess karaktär 

är starkt bundet till företagets bransch, kultur, storlek, grad av tillväxt, och 

internationaliseringsgrad vilket innebär att det helt enkelt finns en mängd olika 

versioner av talangledningssystem.  Ett ytterligare motiv till att det är så svårt att 

definiera är att det har med människor att göra, och på samma sätt som människor och 

talang är olika så måste system som byggs upp för att hantera dessa människor och 

deras talang vara fallspecifika och blir därmed svårdefinierbara på ett allmänt plan. 
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Utgångsläget för hur företagen ser på ämnet är också väldigt olika. Hos Konsultus är 

det starkt top-down, hos Kaffus mer bottom-up, på Strömmus har de engagerat chefer 

på alla nivåer och alla anställda är aktivt med i processen att lyfta upp individer ända 

från de lägsta nivåerna upp till toppen. På Bilus är det på ledningens initiativ och de 

anställda har inte möjlighet att ansöka om att delta i deras utbildningsprogram utan de 

blir handplockade. Hos Elektro är det även top-down som gäller men de eftersträvar att 

integrera alla anställda i processen. På Bankus däremot är det på de anställdas ansvar 

att visa vad de går för och att lita på att de förr eller senare belönas i och med företaget 

har en så stark intern rekryteringskultur. 

Vad man kan härleda ur detta är att det är möjligt att Blass (2009) är på rätt spår då 

författaren förespråkar olika synsätt på talangledning och hur olika aktiviteter kan leda 

till olika utfall beroende på vilket synsätt företaget anammat. Länken mellan 

talangledning och successionsplanering är onekligen väldigt stark och båda områdena 

går in i varandra. Man kan tänka sig att talangledning är en mer allmän, heltäckande 

benämning som innefattar flera olika processer som i det här fallet innefattar ”rätt 

kompetenser, och attityder” och att individer med talang självmant söker sig till dem 

utifrån. Det är möjligt att kritiken riktad mot talangledning härstammar från 

situationer då företag inte differentierar de anställda utan inkluderar hela personalen i 

talangkretsen. Ifall talangledning används som benämning för alla samlade processer 

så som successionsplanering, HR planering, och övriga HRM relaterade processer, så 

är det inte så konstigt att ämnet blir kritiserat för att göra vad HRM alltid har gjort. 

Därför är det viktigt att skilja på vem det är som hör till talangkretsen och hur denna 

skiljer sig från övriga HR-funktioner i företaget. Därmed är Blass definition på 

talangledning enligt min mening den som beskriver det bäst. ”Talangledning är den 

extra ledning och de extra processer samt möjligheter som görs tillgängliga för de 

individer som har klassats som talang” (Blass, 2009).  

5.2. Vem arbetar med talangledning? 

Under de senaste åren har HR’s strategiska roll poängterats och värdesatts allt högre 

vilket har lett till att allt fler företag har gett en plats åt HR-direktören i 

ledningsgruppen. Debatten kring talangledning har även konstaterat att det inte är 

tillräckligt att endast HR avdelningen arbetar med talangledning utan chefer på alla 

nivåer måste vara delaktiga och bära ett visst ansvar i processen (Blass E., 2009). Den 

optimala situationen verkar vara att alla anställda i företaget är delaktiga i processen på 
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ett eller annat sätt. HRs etablering i en alltmer strategisk roll (Collings & Mellahi, 

2009)bekräftades även av fallföretagen. Alla sex fallföretag var av den åsikten att 

talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR avdelningen vilket ytterligare 

kunde verifieras eftersom företagsledningen verkligen är involverad i processen i alla 

sex företag (tabell Sammanfattning av resultaten). I de flesta fallen var det HR 

avdelningen som administrerar och driver processen medan företagsledningen och 

chefer på olika nivåer också är delaktiga. I alla sex företag satt personen som ansvarade 

för talangledning eller ledarskapsutvecklingsprocessen med i företagets ledningsgrupp 

(tabell Sammanfattning av resultaten). I alla andra företag förutom Bilus var det HR-

direktören som ansvarade för talangledning. Bilus var även den enda som inte hade en 

HR-direktör med i ledningsgruppen. De har skapat en skild HR styrelse bestående av 

företagets koncernchef, fältchef (personen som ansvarar för talangledning), 

ekonomichef, personalchef och koncernchefens sekreterare. Elektro däremot har tagit 

det ett steg vidare så att det finns en HR-direktör som sitter med i varje dotterbolags 

ledningsgrupp och även en HR-direktör på landsnivå. Detta understöder vad 

litteraturen påpekar med tanke på talangledningens framtida roll och hur den upplevs 

som allt viktigare (Boston Consulting Group, 2007). Vikten av att hela organisationen 

är delaktig poängterades också: 

”Det är inte en sådan grej som jag vill att bara HR sysslar med eller högsta ledningen utan vi 
försöker genomföra det så att alla chefer och alla individer är med i det här. HR äger liksom 
processen om vi säger så… det är på varje enskild chefs ansvar men sen är det på mitt ansvar, 
liksom helheten är på mitt ansvar att vi har verktyg och processer och att saker och ting görs men 
att var och en chef ultimately har ansvar…”- Strömmus 

Analysen av materialet indikerar att det finns ett samband mellan hur stor procentuell 

andel av personalen som anses ingå i talangkretsen och vem det är som arbetar med 

och ansvarar för det. Ifall företaget endast ser topp 2 % av hela personalen som talang 

kan det hända att det räcker med att endast HR och företagsledningen är insatt i det, 

men på desto flera nivåer det implementeras desto mer engagemang krävs från chefer 

på alla nivåer. På så vis kan det tänkas att företagets storlek även inverkar eftersom mer 

insats från olika nivåer krävs för att kunna skapa en sanningsenlig bild av den 

existerande potentialen bland de anställda. Å andra sidan, fastän företaget skulle anse 

att endast topp 2 % anses vara talang, är det möjligt att en blivande talang ”gömmer” 

sig någonstans längre ner i hierarkin och då är det väldigt viktigt att företaget har en 

struktur som uppmanar att denna individ lyfts upp och uppmuntras att stanna kvar 

inom företaget. Sist och slutligen är det inte hur stor andel som anses vara talang som 

är avgörande utan snarare hela företagets insats att finna dessa individer, lyfta upp 

dem, utveckla dem sporra dem vidare och se till att de inte lämnar företaget. 
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Som redan framkommit verkar ämnet vara svårt att definiera, till och med för personer 

som arbetar inom området. Det verkar som om det skulle vara en bra idé att 

avmystifiera hela ämnet och minnas att delar som hör till ett välfungerande 

talangledningssystem skall vara del av normalt chefarbete där högsta chefens 

engagemang är av speciell betydelse. Som en respondent uttryckte sig: 

”ifall chefen inte bryr sig om talangledning kan du (som HR-direktör) lika gärna sticka och fiska” 
-Strömmus 

 Men det är administreringen av systemet som en helhet som är den svåra delen. 

Misslyckande inom det området kunde potentiellt förstöra ett helt 

talangledningssystem.  

5.3. Vem hör till gruppen talang? 

Hos Konsultus, Strömmus, Elektro och Bankus hör alla till gruppen talang medan hos 

Bilus och Kaffus endast 2 % gör det. Detta bekräftar att gruppen som anses vara talang 

varierar från företag till företag (Blass E., 2009). Intressant var att majoriteten (4 av 6) 

av fallföretagen ansåg att alla anställda hör till företagets talangkrets. Utredningen av 

hur stor andel som företaget anser att potentiellt är talang och de som verkligen hör till 

talangkretsen var i vissa fall svårt att få klarhet i. Även om majoriteten av fallföretagen 

svarade att hela deras personal hör till gruppen talang så fanns det ändå en viss 

procentuell andel som ansågs ”på riktigt” kunna kallas för talang. Som till exempel hos 

Konsultus där endast ca 30 % hör till toppförmågor. Speciellt företagen som hade mer 

systematik i sina processer ansåg inledningsvis att alla hörde till gruppen talang medan 

de två mindre företagen ansåg att endast topp 2 % gjorde det. Detta kan möjligtvis 

förklaras med att i större företag så krävs det mera systematik därför att det är svårt för 

företagsledningen att känna till alla individers styrkor och svagheter. I mindre företag 

finns det utrymme för ett mindre strukturerat och mer intuitivt tillvägagångssätt 

eftersom materialet är så bekant. 

Frånvaron av en utvecklad allmän vokabulär gjorde sig påmind flera gånger under 

intervjutillfällena då respondenterna både sade att alla anställda anses höra till 

talangkretsen medan sen ändå en viss procent.  

 

Exceptionellt för Bilus är att de blandar anställda från olika nivåer och 

verksamhetsområden då de sammanställer projektteamen för Bilus Leader. De ser på 



 

 

76 

vilka individer som skulle ha ett mervärde av att känna varandra och eftersträvar som 

extra bonus att deltagarna skall skapa ett nätverk mellan olika verksamhetsområden. 

De värdesätter detta nätverk väldigt högt och det anses vara en viktig del av 

ledarskapsutbildningen. Detta var inte någonting som framkom hos något av de andra 

företagen. 

”de som deltar kommer från helt olika omgivningar, helt olika skolningsbakgrund, men ändå har 
de alla, gemensamma dragen är att de lätt lär sig förstå helheter, och har någon stolthet i att 
försöka jobba vidare inom den här organisationen.” – Bilus   

Beslutet om hur stor andel som hör till talangkretsen kan även tänkas påverkas av 

branschen som företaget är verksamt i. Till exempel hos service-/tjänsteföretag så som 

konsultbolag där de inte har någon annan konkret produkt som de säljer annat än 

deras anställdas kunskap sades det att: 

”talent är så viktigt i stort sätt för alla och att säga att du inte hör till vår talent pool är ju som att 
säga att du inte hör hemma i den här firman ”- Konsultus 

Detta exempel förstärker argumentet att olika företag borde ha olika perspektiv på 

talangledning. Konsultus har till exempel upplevt starkt tillväxt under de senaste åren 

till skillnad från Strömmus som är i en industri som inte förändras så kraftigt i och med 

att deras kraftverk har en livstid på 50-60 år. 

”I synnerhet när vi är i en bransch som växer 0,5 – 1 % per år så har vi inte som till exempel 
Nokia som i början av 2000-talet växte otroligt, då finns det hela tiden nya utmaningar. Vi har 
inte den möjligheten tyvärr. Därför måste vi vara försiktiga med att lova någonting.” – Strömmus 

Utgångsläge för talangledning är således helt olika för de två företagen eftersom du å 

ena sidan har ett företag som har en kraftig tillväxt där det kommer in nya anställda 

som tar över jobb på lägre nivåer och gör det möjligt för de andra att flytta uppåt en 

svårighetsgrad. Inom en industri som har väldigt låg tillväxt är strukturen och jobben 

som erbjuds helt enkelt av annan karaktär. Därför är det viktigt att inse att företag 

måste utveckla ett talangledningssystem så att de passar just dem och den bransch de 

är verksamma i. I tillägg till detta kan man tänka sig att kompetenskraven på en 

företagsmanagementkonsult antagligen ändrar oftare som en följd av nya varierande 

projekt än vad det gör för en individ som jobbar inom exempelvis el-industrin. Det 

sätter helt annan fokus på utvecklingsbehovet för de två individerna. Men ifall fokus är 

på att utveckla individen på olika plan och bättre förstå helheter kan man tänka sig att 

oberoende av bransch så skulle den delen av innehållet i företagens 

talangledningssystem vara ganska lika. 
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På Konsultus och Strömmus har de även ett så kallat ”forced ranking” system vilket 

innebär att de årligen gör sig av med ca 10 % av de anställda som inte presterar enligt 

förväntningarna. Speciellt i ett företag där det är väldigt stor betoning på prestation och 

potential är det viktigt att ha ett system som stöder detta tankesätt. Ifall det inte finns 

några konsekvenser för att upprepade gånger prestera sämst är det möjligt att de känns 

omotiverat att arbeta hårt. Ifall en individ presterar sämst flera år i rad och ifall den har 

getts en chans att förbättra sig så mår antagligen inte individen heller bra i sin position 

och då är det välmotiverat att individen antingen byter arbetsplats eller lämnar 

företaget.  

Det att företaget även gör sig av med 10 % per år kan tänkas indikera att företaget 

driver en företagskultur där utveckling och avancemang hör till. Detta medför på 

samma gång att företaget försäkrar sig om att de har en viss standard på sina 

arbetstagare och skapar en uppåtsträvande miljö. Det är ändå viktigt att minnas att en 

individ som inte anses vara talang i ett företag kan anses vara det i ett annat. Då 

förflyttas i princip ansvaret över till individen att hitta den bransch eller organisation 

där hon passar bäst. Detta tyder vidare på att varje företag måste göra ett eget 

skräddarsytt talangledningssystem som passar dem bäst vilket understöder Blass 

(2009) litteratur inom ämnet. 

En annan intressant observation är att inte ett enda företag gör något systematiskt för 

att identifiera team som jobbar speciellt bra ihop. Ett team på till exempel tre personer 

kan tänkas arbeta bättre ihop än vad 10 individer gör på egenhand. 

5.3.1. Olika grupper av talang 

Då företagen utvärderar sina anställda söker de oftast efter specifika egenskaper. Ur 

fallföretagen framkommer det att talangkretsen kan vara differentierad i två olika 

grupper nämligen ledare eller experter, vilket är i enlighet med vad litteraturen föreslår 

(Cappelli, 2008). Även om företagens förfaringssätt skiljer sig åt är det intressant att 

alla sex fallföretag har detta gemensamt. Elektro var det enda företaget som hade en 

tydlig ”fast track”, en försnabbad karriärstege för de mest lovande individerna. I tillägg 

till detta hade de ett exceptionellt utvecklat system där de totalt identifierar hela fem 

olika grupper. Detta kan tänkas antingen bero på att företagets process helt enkelt är 

längre utvecklad än de andras eller för att företaget är så pass stort att det kräver ett 

väldigt strukturerat system. Dessa fem grupper kan tänkas existera i alla företag men 
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då grupperna är små att de potentiellt består av en individ känner företaget ett behov 

av att namnge varje grupp. 

5.3.2. Enligt vilka kriterier definieras talang? 

I enlighet med litteraturen var prestation och potential två huvudkriterier enligt vilka 

alla sex fallföretag huvudsakligen utvärderar sina anställda (Blass, 2009; Collings & 

Mellahi, 2009; Duttagupta, 2005). Andra viktiga kriterier var ledarskapskompetens, 

vilja att utvecklas, beslutfattningsförmåga och förmåga att ta mera ansvar, lära sig nya 

saker och arbeta i grupp.  Utöver detta ansåg majoriteten att individens förmåga att 

skapa en helhetsbild av verksamheten är av central betydelse vilket är i enlighet med 

litteraturen som poängterar vikten av att skapa så kallade ”general managers”, chefer 

med helhetssyn (Cappelli, 2008). Överlag verkar det vara förmågan att förstå sig på 

helheter som är den mest eftertraktade egenskapen. 

”Huvudkriterierna för att väljas till utbildningen är potential att ta större ansvar samt en vilja 
och potential att växa och utveckla sig, där individens förmåga att förstå sig på verksamheten 
som en helhet är central. Andra viktiga element är att individen jobbar bra i grupp och kan och 
vågar fatta beslut” – Bilus 

Detta stämmer ganska långt överens med vad ledarskapsutvecklingar har eftersträvat 

sedan 50-talet och man kan härleda att fokus för ledarskapsutveckling, i enlighet med 

vad Cappelli (2008) förespråkar inte verkar skilja sig märkbart i dag jämfört med för 

60 år sedan. Samma kriterier så som prestation, potential, och förmåga att skapa eller 

utveckla en helhetssyn s.k. ”general managers” är fortfarande kriterierna som 

dominerar. 

Ett nyare kriterium påträffades i två av fallföretagen där det hos Strömmus och Elektro 

uppgavs att det även är viktigt att individens värderingar är i linje med företagets. 

”Och sen har vi en viktig ingrediens, och det är våra värderingar. Att om någon inte fungerar 
enligt våra värderingar så trots att de skulle kunna vara där högt uppe i det högra hörnet (av 
utvärderingsmatrisen) så kan vi helt enkelt kasta ut den här människan så där bluntly speaking. 
Våra värderingar är jätteviktiga.” – Strömmus 

5.4. Uttalad talangledning 

Vad ett ledarskaps-, utvecklingsprogram eller en utbildningsprocess inom ett företag 

kallas för eller vilka ordalag som används då processen beskrivs kan ha stor inverkan 

på hur den upplevs av de anställda. Endast hos det största bolaget förekom uttalad 

talangledning. En tänkbar orsak till detta är att processen i stora företag ofta kräver 
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mer struktur. För att uppnå struktur krävs det att saker och ting är väl definierade 

vilket i sin tur kan vara en tänkbar orsak till att uttalad talangledning förekommer. 

Tydliga namn för olika processer och fastställda gemensamma definitioner och 

målsättningar är även av större betydelse ifall processen skall vara identisk globalt som 

hos Elektro. Således kan företagets storlek och internationaliseringsgrad vara tänkbara 

anledningar till explicit användning av begreppet talangledning. 

Intressant nog väljer Strömmus, det näst största bolaget att inte kalla deras process för 

talangledning även om de enligt företaget sysslar med det, utan kallar processen för 

”People Review”. Anledningen till detta är att ordet talangledning skapar för höga 

förväntningar i en bransch som endast växer 0,5 – 1 % per år. Strömmus har således 

valt att ha talanglednings ”biten” som en del av HR verksamheten men mer som ett 

diskret planeringsverktyg. 

I de övriga fallföretagen, förutom Bankus som uppgav ett entydigt nej på frågan, sades 

det att: 

”vi gör det (TM) men inte under den betäckningen eller det namnet” – Konsultus, 

”Nej, inte på ett sådant sätt. Att det skulle vara inplanterat hos alla människor. Men kan 
diskuteras mellan koncernchefen och mig och inom ledningsgruppen jo. Men den e inte så att 
alla skulle veta att vi har ett talangledningsprogram” - Bilus, och 

”det förekommer kanske i viss mån, men inte så systematiskt… att vi skulle säga att vi har en 
årlig process där vi är transparenta till hela personalen, att vi skulle säga att vi har en sådan här 
process, det har vi inte. Jag skulle säga att om vi gör någonting så är det i en sluten process” - 
Kaffus. 

I dessa övriga fyra fallföretag där uttalad talangledning inte förekommer, använder de 

sig ändå av processer med liknande eller samma målsättningar som kan anses ingå i ett 

talangledningssystem som till exempel identifiering av framtida ledare och experter, 

fastställda utvärderingskriterier, och utveckling och utbildning av en specifik krets med 

mera. Det var intressant att fallföretagen kunde uppge att det gör det men inte under 

det namnet eller att de inte är så systematiskt eller transparent och så vidare. Det tyder 

på att respondenterna tycks ha en bild av att ett talangledningssystem skall vara en 

årlig process som är strukturerad, transparent, och som inbegriper alla. Men även om 

individer har en delvis liknande bild av vad ett talangledningssystem skall innefatta så 

ser man än en gång att litteraturens påstående om att det saknas konsensus om ämnets 

natur och omfattning verkar stämma. 

Ett exempel på hur Bilus uppfattar sin process i förhållande till talangledning är:  
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”Vi kan säga att vi har ett Leader program, det är inte riktigt samma (som talangledning) men 
det tangerar lite. Från vår ledningsgrupp i dag så har tre stycken gått Bilus Leader, vilket är en 
tredjedel av hela vår ledningsgrupp.  Och då stämmer det igen överens ganska långt med talent 
management.  (JB: Men du skulle ändå då inte kalla det konkret för TM?) ”I vår grupp så skulle 
jag inte kalla det, men om jag ser det från ett Bilus perspektiv så tycker jag att det har fungera 
precis enligt de standarder som jag själv skulle sätta. För i ett TM program ingår ju, det är ju ett 
sätt att identifiera potentiella ledare för framtiden. Om vi då ha gjort det i 9 års tid och under den 
tiden har vi hittat en tredje del av vår ledningsgrupp så borde det ju ganska långt hålla överens.” 
– Bilus 

Det är intressant att fallföretaget ändå anser att deras utvecklingsprogram uppfyller 

alla krav som de själva skulle ställa på ett talangledningssystem men att de ändå uppger 

att det endast ”tangerar lite”. Det är inte ett direkt överraskande resultat att företagen 

inte explicit kallar det för ett talangledningssystem eftersom väldigt få företag överlag i 

världen (7 %) har valt att göra det (Hewitts Human Capital Consulting, 2008). 

5.5. Kommunicering av talangledningsprocessen 

Hur mycket information som skall delges de anställda var ett ämne som väckte stort 

intresse hos respondenterna eftersom det ansågs vara ett av de största problemen inom 

talangledning: 

”det är just det där att svårigheten är den att du kan ha det som ett planeringsverktyg men det är 
just den där transparensen, hur mycket du kommunicerar, det är ju det som är den där stora 
grejen.” – Kaffus 

Orsaken till att det väckte så stort intresse kan tänkas bero på att företag måste ta 

ställning till följande frågor vilket inte alltid är så lätt: Hur skall företaget 

kommunicerar sin process åt de anställda? Ska de överhuvudtaget kommunicera att det 

finns någon strukturerad process, och hur skall den i sådana fall beskrivas eller skall 

den förbli ett tyst planeringsverktyg? Ifall de anställda är informerade om att det finns 

ett talangledningssystem skall informationen om de som anses höra till talangkretsen 

delges enbart åt talangkretsen eller även åt de övriga anställda? Vem skall 

överhuvudtaget ta del av denna information? Vilka konsekvenser medföljer delgivande 

av informationen åt enbart de som blivit identifierade? Hur kan företaget försäkra sig 

om att de har tillräckligt starkt chefskap för att klara av att kommunicera processen? 

Vilka konsekvenser medför delgivande av informationen åt alla anställda? Och vilka 

konsekvenser medför det ifall företaget väljer att inte delge någon information alls? 

Dessa frågor är väldigt svåra att besvara och behandlas i korthet i följande stycke. 

Transparens kan indelas i två kategorier, på företagsnivå och på individnivå. På 

företagsnivå måste företaget avgöra ifall de överhuvudtaget informerar det anställda 

om att det existerar något slags talangledningssystem och i sådana fall hur mycket 
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information om hur systemet ser ut och fungerar de vill delge. På individnivå måste 

företaget ta ställning till hur mycket information de delger angående talangkretsen. 

Skall informationen ges ut åt alla i företaget, åt dem som blivit identifierade eller vem 

är det överlag som skall ta del av informationen? Redan vad man kallar systemet för 

kan tänkas vara avgörande för hur det tolkas av de anställda.  

Det är tänkbart att det kunde finnas en relation mellan andelen anställda som 

klassificeras som talang och hur öppet bolaget kommunicerar klassificeringen åt de 

anställda, det vill säga transparensen (Blass E., 2009). Desto mindre procent som antas 

till talangkretsen, desto mindre kommuniceras processen ut i företaget. Ifall endast 2 % 

av hela personalen anses höra till talangkretsen kan det tänkas vara ”onödigt” att alla 

anställda skall vara informerade om processen. Men desto mindre procent företaget 

anser höra till talangkretsen, desto viktigare kan det vara att se till att dessa individer är 

medvetna om att de är utvalda eftersom det handlar om företagets verkliga topp talang. 

Ifall individen är en toppförmåga så är hon antagligen medveten om det själv och ifall 

företaget inte tillkännager detta kan det hända att personen inte känner sig uppskattad 

och söker sig annanstans. Jag ser ingen orsak att inte tillkännage åt verkliga 

toppförmågor att de anses vara det, eftersom företaget högst sannolikt kommer att 

satsa mycket på dem och erbjuda dem utvecklingsmöjligheter och se till att de erbjuds 

en konkurrenskraftig lön så att de inte lämnar företaget. 

5.5.1. Transparens - På företagsnivå 

Överlag kan man fundera på för- och nackdelar med att ha ett transparent 

talangledningssystem. 

5.5.1.1. Fördelar 

För det första, ifall processen var transparentare skulle interna kandidater vara bättre 

informerade om existerande möjligheter. Då är det lättare att söka sig till uppgifter och 

möjligheter som passar dem bäst. Chanserna att de anställda hittar en passande 

utvecklingsmöjlighet eller arbetsuppgift ökar och företaget ha flera potentiella sökande 

att välja mellan.  

En annan fördel kunde vara att ifall systemet är synligare så kunde det leda till att 

företaget attraherar fler ”externa” talanger som söker sig till företag som satsar på sin 
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personal, vilket är något som blir allt viktigare i dagens läge med tanke på förändringen 

i det psykologiska kontraktet.  

För det tredje skulle företaget och alla chefer vara tvungna att konkretisera processen 

och målsättningarna med systemet så att de klarar av att kommunicera det åt sina 

anställda på ett klart och tydligt sätt. Detta skulle potentiellt leda till fördelaktiga 

revideringar och förbättringar av systemet då företagsledningen måste syna systemet 

grundligt.  

En ytterligare fördel är att ledarskapet inom organisationen potentiellt skulle behöva 

utvecklas och förbättras för att klara av att hantera processen. Chefer på alla nivåer 

skulle måsta lära sig att sköta processen på ett rättvist sätt medan de på samma gång 

själva är delaktiga i den vilket kan tänkas vara en bra utvecklingsmöjlighet. Detta 

innebär att ifall talangledningssystemet anpassas på alla i personalen så kommer vissa 

individer att både ta del av att själva utvärdera och själva bli utvärderade och är således 

med i processen som individer som utvärderas och som chefer som utvärderar. Det blir 

på ett sätt en oändlig spiral av utveckling eller talangledning vilket potentiellt kan vara 

resurskrävande. Men som en respondent uttryckte sig ”så länge det är i linje med 

företagets strategi så är prislappen inte så viktig.” – Strömmus  

5.5.1.2. Nackdelar 

Orsaker till att företag inte vill informera de anställda om systemets existens var att de 

inte ville binda sig till termen talangledning eftersom de är rädda att den skulle skapa 

alltför höga förväntningar. Eventuella andra nackdelar är att det kan skapa en 

individualistisk konkurrensbetonad miljö vilket kunde leda till att individer blev 

manipulativa genom att till exempel frånhålla sina kolleger information för att själva 

framstå i ett bättre ljus. Det kan även tänkas påverka de anställdas vilja att arbeta i 

grupp vilket skulle vara problematiskt. Motivationen för vissa anställda skulle 

potentiellt öka medan den för andra kunde minska märkbart. I ett land som Finland 

och Norden överlag där vi är ganska ”socialdemokratiskt lagda” skulle en sådan kultur 

antagligen inte passa speciellt bra in. 

 

En ytterligare orsak till att företag väljer att inte explicit kommunicera ut att de har en 

talangledningsprocess är som en respondent uttrycker det: 
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”Och sen att säga att ett företag håller på med Talent Management (TM) åt sin personal så det är 
egentligen ett ganska svårt begrepp att beskriva, förstår du? Vi håller på med talangjakt, så vad 
betyder det? Betyder de att jag placeras in i en ruta? Att det där ordet talent management är 
ganska svårt att kommunicera, att säga att vi har en talent management process som många 
företag har.” – Kaffus 

Faktumet att professionella inom talangledning anser att det är svårt att kommunicera 

understöder ytterligare litteraturen i att talangledning är ett odefinierat område som 

saknar tydliga implikationer för vad som bör ingå och hur det skall implementeras. 

Förrän litteraturen och företagen har etablerat detta förstår man att de inte vill 

informera de anställda om processen. 

Att vissa mellanchefer både är delaktiga i processen som underanställda och chefer kan 

även vara en nackdel eftersom det kräver väldigt mycket av en individ att agera enligt 

organisationens bästa och inte driva sina egna intressen. Högst antagligen skulle vissa 

individer känna att de inte är uppskattade ifall deras underanställda blir befordrade 

framom dem själva. Speciellt för tillfället då livslånga arbetsförhållanden är alltmer 

sällsynta och individer i dagens läge ser sig mera som investerare i företagen än som 

företagens tillgångar så kan detta skapa problem. 

På grund av detta är det väldigt viktigt att företagsledningen försäkrar sig om att 

processen är så sanningsenlig och rättvis som möjligt. Fastän individer anser att saker 

inte går på ett sådant sätt som de önskat så, så länge det ändå har gått till enligt 

gemensamma spelregler godkänner de flesta det förr eller senare, (Blass E., 2009) och 

de som inte gör de passar antagligen inte in i en organisation med sådan kultur. 

Optimalt vore ifall företaget lyckades skapa en sådan kultur där de anställda skulle vara 

tillräckligt nöjda med deras jobb så att det inte skulle skapa problem att någon skulle 

bli befordrad framom dem själva men det är inte lätt att uppnå. 

5.5.2. Graden av transparens 

Detta leder oss in på frågan om vem som skall ta del av informationen om vem det är 

som är klassad som talang. Inget av fallföretagen har valt att offentliggöra 

informationen om vilka personer som identifierats som talang. Att delge informationen 

till alla i företaget såg ingen av respondenterna något mervärde i och alla var eniga om 

att det skulle vara till större skada än nytta att offentliggöra informationen.  

”Det här är en sådan diskussion som jag med mina kolleger runt om i världen har pratat om 
flera, flera gånger och en del har det helt öppet, de berättar att de t.o.m. sätter ut employee of the 
month osv. men i synnerhet i Norden finns det mera nackdelar än fördelar och vi vet inget bolag 
som riktigt... det är någon som gör det, men det finns liksom ingen fakta som talar för det att 
man borde göra det på det sättet. Det finns mera, som sagt, misslyckanden. Människor som 
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konkurrerar, vi är på samma nivå, som konkurrerar om vår chefs jobb och så får jag höra att jag 
är sämre än du, att du är liksom högre på en sådan där ranking och om jag inte håller med i det 
så blir jag antingen sur eller börjar tackla dig eller sen sticker jag och det vill ju inte bolaget. Så 
att vi har sett det som en dålig grej.” – Strömmus 

En annan respondents reaktion var följande:  

”Till alla? Nä det kan man inte göra. Det finns en mycket, mycket liten krets av personer som tar 
del av informationen vilka som finns på de här listorna. Det finns sådana listor men de är 
mycket, mycket hemliga.” – Bankus 

I likhet med att explicit kalla sin process för ett talangledningssystem så sporrar en 

offentlig lista på vem som anses höra till talangkretsen en ännu mera avundsjuk, 

individualistisk och konkurrensbetonad miljö. En av de största orsakerna till att 

respondenterna anser att offentliga listor inte skulle passa in i Finland är på grund av 

att det inte skulle vara i enlighet med vår företagskultur. 

”Men jag har egentligen inget svar på en sådan där fråga men jag skulle säga att i den här 
kulturen och i nordiska företag så skulle jag säga att de är mycket svårt att vara totalt öppen… 
För med nordiska företagskulturer, så förståss man borde vara helt öppen, i teorin borde det vara 
så at alla vet allt och osv. Men jag tror bara att de skapar direkt en individualistisk kultur och vi 
är inte sådana i norden.” – Kaffus 

Faktumet att inget av företagen delger information åt alla anställda om vem som 

klassas som talang var inte speciellt överraskande speciellt med tanke på att endast ett 

av de sex fallföretagen överhuvudtaget använder ordet talang då de talar om deras 

process och i tre av de sex fallföretagen är personalen knappt ens medvetna om 

talangledningssystemets existens. Respondenterna ansåg att detta inte passar in i vår 

företagskultur eftersom vi i Norden inte har en lika stark tävlingsinstinkt som till 

exempel America därifrån största delen av litteraturen inom ämnet härstammar och 

där offentliggörande av listor på vem som klassas som talang potentiellt kan ha flera 

fördelar än nackdelar. 

En annan intressant poäng angående hur företagets situation kan inverka på den valda 

strategin stöttes på hos Kaffus där de menade att: 

”vi är i en integrationsfas, att börja nu säga att okej du är topp talent och du är topp talent de 
skulle förstöra den där kulturen… jag skulle inte göra det nu, vi skulle förstöra ganska mycket”. – 
Kaffus 

 

5.5.3. Transparens på individ nivå 

Möjligheten att endast informera den anställda om att den blivit definierad som talang, 

och därmed hör till företagets talangkrets väckte olika åsikter bland fallföretagen. De 
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flesta respondenter såg varken någon fördel alls eller flera nackdelar med att informera 

individer om att de är identifierade. Många ansåg att innehållet i utvecklingssamtalet 

och det att individen erbjuds utvecklingsmöjligheter redan ger den anställda klara 

tecken på att företaget har ett intresse att satsa på personen i fråga och att företaget 

värdesätter deras insats och känner därmed på sig att de potentiellt anses vara talang. 

Konsultus var det enda företaget där de anställda är medvetna om hur väl de presterar i 

relation till de övriga anställda vilket även fungerar som indikator på ifall de är 

toppförmågor. Den vanligaste anledningen till varför fallföretagen valt att inte 

informera dem som anses höra till talangkretsen var rädslan för att det skapar felaktiga 

och alltför stora förväntningar. 

”Det kan förorsaka felaktiga förväntningar att man redan har blivit lovad att man blir chef men 
det är ingen automatik att man har blivit identifierad som en utvecklingsbar människa så det 
garanterar inte att man blir chef senare, utan man måste fortsätta på den goda vägen för att bli 
chef någon gång. Och sen om det visar sig att man inte på något, att man tappade fart av någon 
orsak. Det kan finnas privata orsaker varför man tappade fart eller att vi hade haft en felaktig 
bild av människan så då är det inte rättvist att vi säger till den människan att du, du blir en chef 
här efter fem år.” – Bankus 

På Strömmus där de anställda ändå är medvetna om att det finns ett slags 

utvärderingsprogram var orsaken till att de inte informerar individerna om var de 

ligger på skalan att de inte ville sätta sig själva i en position där de måste ta tillbaka sitt 

ord:  

”Som sagt när vi inte informerar så... det är en orsak till varför vi inte berättar för individen, så 
att vi inte har på det sättet behov att gå tillbaka” - Strömmus 

Hos Bilus poängterades ytterligare faktumet att man inte vill låsa sig utan ha 

möjligheten att justera sina tankar: 

”Men om du har identifiera den och säger att i sista hand om jag är VD så skulle jag villa veta vad 
vet du om personerna, men då har jag en möjlighet att styra och ställa lite mina tankar också 
utan att direkt ha flagga åt alla offentligt att nu är det så här, för då har du låst dig ganska långt.” 
– Bilus 

Alla fallföretagen uppgav att listan på individer lever årligen och att det finns individer 

som identifierats men året efter har kanske nivån på arbetet sjunkit eller så har de bytt 

befattning så att de inte längre innehar en nyckelposition och på det viset faller de bort 

från listan. Genom att inte informera individen var den är så har inte företaget behövt 

ta itu med förväntningar eller besvikelser som personen i fråga kunde tänkas uppleva: 

”När han eller hon inte var medveten att det fanns några planer och om vi sen märker att han 
eller hon inte fyller måttet så de kommer någon annan sen istället.” – Bankus 
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För att tackla problemet med för höga förväntningar har Bilus lagt till en modul till sitt 

utbildningsprogram som förklarar syftet med utbildningsprogrammet så att deltagarna 

förstår att det inte nödvändigtvis innebär att de kommer att få en chefsposition bara för 

att de gått utbildningen.  

”De som går på Leader är 100 % medvetna att de blivit handplockade, att de har blivit 
identifierade och de som går på Leader vet om att om man har gått Leader så finns det stora 
möjligheter att ta nästa steg i sin karriär. Men det betyder inte alltid det att har du gått Leader 
eller är du identifierad som en potentiell talent att du alltid skulle gå uppåt i din karriär, du kan 
lika bra bredda på den.” – Bilus 

Orsaken till hur öppna företag väljer att vara kan tänkas vara förknippat med 

branschen som de är verksamma i: 

”talang i sig är så viktigt för var och en av de anställda, och att säga åt någon att den inte hör till 
företagets talangbank är som att säga att individen inte hör hemma i företaget.” – Konsultus 

Management konsulteringsbranschen är av sådan natur att man måste vara en individ 

som presterar väl för att kunna klara av jobbet. Arbetet i sig är redan av annan kaliber 

än till exempel någon som jobbar på ett företag som har en produkt som de säljer 

istället för de anställdas kunnighet. I och med att alla anställda får återkoppling från 

deras utvärdering vet ändå de som är ”topp presterare” att de är det. Konsultus anser 

ändå att de kunde göra ett bättre jobb med att se till att de som är anses vara topp 

talang vet om det, eftersom det för tillfället endast är en årlig utvärdering, och att 

informera dem om att de är identifierade som topp talang och att företaget är förbereda 

att satsa på dem och hoppas på att de vill stanna inom företaget. Hos Konsultus har de 

ändå en årlig intern utredning för vem som anses vara topp ledare som sedan 

kommuniceras ut åt hela personalen. 

Elektro var det enda företaget som öppet informerar de anställda om att de identifierar 

talang på en global nivå och som också använde sig av ordet talang i deras 

processbeskrivning. Eftersom företaget informerar de anställda om att det finns ett 

globalt talangledningssystem så är det ganska självklart att individen som blir intagen i 

talangkretsen och utbildas och utvecklas inser att hon är identifierad som en individ 

med potential. Speciellt för en individ som är identifierade som topp förmåga är det 

väldigt svårt och tämligen onödigt att försöka dölja att den anses vara en topp talang 

eftersom individen inser att den hör till ”crème de la crème” då de skickas på flera 

dagars utvärderingar, tester och intervjuer globalt.  

Bankus hade en avvikande syn på saken för högre uppsatta individer: 
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”Att sen när man är äldre och när man har mycket mera karriär så då lönar det sig ofta att 
kommunicera att man finns på den där listan… då är man redan chef, troligtvis och kanske också 
lite högre chef och då är det kanske bra att säga att du har möjlighet för ännu högre uppgifter och 
då är det främst för att säkerställa att den personen inte börjar titta på någon annan 
arbetsgivare.” – Bankus 

Företaget offentliggör inte uppgifter om vem som är identifierad som talang och 

informerar inte individerna om det själva, förutom om det handlar om en individ som 

är högre uppsatt. Då anser de att det är välmotiverat att informera individen om att de 

är potentiella för att ta emot mera ansvar för att det skall motivera individerna att 

stanna kvar i företaget. 

I tillägg till dessa orsaker kunde faktumet att en högre uppsatt person lärt sig att inte 

skapa falska förhoppningar av erfarenhet leda till att en diskussion kan tas med dem. 

Ifall personen i fråga redan är en högre uppsatt person kan man tänka sig att företaget 

redan har en ganska bra bild av vad denna person är kapabel av och då det mindre 

osäkert och mindre riskfyllt att berätta för individen att den anses vara en topp förmåga 

eftersom personen med största sannolikhet kommer att avancera inom företaget.  

Det verkar som om talangledning på finsk nivå tillsvidare fungerar som ett tyst 

planeringsverktyg för företagsledningen, vilket även de flesta företagsledare menade att 

är ändamålet de helst använder systemet för. Ifall företag inte har ett tillräckligt gott 

ledarskap som klarar av att hantera de förväntningar som talangledning för med sig är 

det ett bättre att behålla det som ett tyst planeringsverktyg. 

”Och där är ganska olika filosofier om att ska man berätta, för om du inte sen har ett bra 
chefskap där i bakgrunden som kan säga att ena dagen är du här och nästa år är du här och på 
grund av det här så föll du nu ut att du är nu inte mera ansedd som framtidens man, att tack och 
hej att det är ju lika bra att du lämnar. Eller så har du det mera som en planerings process där i 
bakgrunden. Vissa tycker att det är helt fel att det är oärligt att nog vet Teemu Selänne att han är 
bra, han vet de själv liksom, varför är man då inte öppen?” - Kaffus 

Fördelar med ett öppet talangledningssystem skulle vara uppenbara först då systemet 

var tillräckligt välutvecklat och implementerat så att både chefer och anställda på alla 

nivåer var tillräckligt insatta i processen så att de kunde greppa den i sin helhet. En 

öppen process skulle medföra konstant kritisk granskning vilket potentiellt skulle kräva 

att processen konstant utvecklades och förbättrades. Men är det en tillräckligt stor 

fördel med tanke på vilka negativa konsekvenser som kan uppstå ifall företaget inte 

sköter processen tillräckligt väl? Detta är något jag inte heller stött på i litteraturen. Via 

den återgår man till konstaterandet att de blir en oändlig spiral av talangledning där 

både cheferna och de anställda konstant utvecklas. 
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Flera av fallföretagen efterlyste ett mer standardiserat sätt att kommunicera med dem 

som är utvalda eftersom de anser att det alltför ofta glöms bort och att: 

”den typen av erkännande och diskussion är otroligt kraftfullt.” – Konsultus 

Det kunde vara en bra idé för företagen att istället för att ge deras anställda titeln 

”talang” eller ”topp förmåga” vara mer systematiska i deras inofficiella ”beröm” och 

överlag satsa mera på det med eftertänksamhet och tid så att det inte blir bortglömt.  

En väldigt viktig diskussion som tycks saknas hos alla fallföretagen är en diskussion 

kring hur beständig talangtiteln skall vara. Alla verkade vara av samma åsikt att listan 

på vem som anses vara talang och vem som inte anses vara det lever hela tiden men att 

detta aldrig kommuniceras ut. Saknaden av denna diskussion är något som kunde vara 

en orsak till varför företag inte vill kommunicera åt de anställda att de är identifierade 

som talang då de är det eftersom de inte vill ge dem falska förhoppningar eller tvingas 

ta tillbaka sitt ord. Det bästa tillvägagångssättet bland fallföretagen verkar vara att hitta 

en balans mellan att visa sin uppskattning men att inte ge några bindande löften. Det är 

viktigt att minnas att företag har otaliga sätt att visa sin uppskattning genom monetär- 

och ickemonetär kompensation och genom informella vägar så som att till exempel 

säga ”att man ser att du kommer att gå långt i det här företaget” i någon informellt 

sammanhang. Detta föreslår att det finns mycket att förbättra från företagets sida då 

det kommer till kommunikation angående talangledning. 

Elektro var det enda företaget som överväger att gå mot en ännu öppnare 

informationspolitik där de överväger att börja informera individer som sållats bort från 

listan med potentiella topp förmågor vid ett sent skede. 

”Men nu har det diskuterats väldigt mycket, jag tror att vi kommer att gå åt det hållet att de som 
vi identifierar på finsknivå så kommer vi att diskutera med att de känner till att det är 
identifierade också att vi har planerat eller planerar vissa utbildningsprogram eller steg för dem. 
Så jag tror att vi kommer att ta en sådan diskussion med dem… Vi tror ändå att det är en positiv 
sak och det är viktigt att de personer som identifierats vet om det, och kanske ett sätt att hålla 
dem motiverade. Det tror jag är en linje globalt också.” – Elektro  

Man kan spekulera kring orsakerna till att företaget börjar gå mot att vara öppnare. En 

möjlighet är att eftersom företaget redan kommunicerar åt deras anställda att de har ett 

talangledningssystem och t.o.m. explicit kallar en del av det för ”Talent Acceleration 

Program” så kan man tänka sig att de anställda så småningom börjar undra vem som 

egentligen är klassad som talang och antagligen ställer de anställda fler frågor kring 

detta än anställda på företag som har en fullständigt sluten process. En annan orsak 

kunde vara att det är en global trend att gå mot en mer transparent process och i och 
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med att Elektros system ser likadant ut globalt och att det möjligt att pressen att vara 

mer öppen kommer utomlands ifrån och trenden kommer potentiellt att synas alltmer i 

framtiden även här i Finland. 

5.6. Skillnader mellan talangledning och HRM  

Alla fallföretag rapporterade att det fanns vissa skillnader mellan hur de betraktade 

individer som de identifierat som talang gentemot de övriga anställda. Alla sex 

fallföretag uppgav att det satsas (lite beroende på företaget) mera på dem som bolaget 

identifierat som talang. Individer som anses höra till talangkretsen prioriteras framom 

de andra på så gott som alla plan. Dessa individer är de som står först i ledet då det 

kommer till utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Det satsas mera på dem redan 

enbart i tid, kompensation, karriärvägledning och de har bättre möjlighet att delta i 

strategiarbete, viktiga projekt och arbetsrotation och får mer synlighet och erkännande. 

Företagen upplever att det är viktigt att ha en strategi för den här gruppen eftersom de 

möjligtvis är organisationen framtida män och kvinnor. En annan skillnad är att de 

flesta fallföretagen hänvisar till ledarskapstalang då de talar om talangledning. Det 

empiriska materialet understöder i stort sett det som litteraturen påvisar och förankrar 

den i en finsk kontext.  

Att delta i ett företags utbildnings- och utvecklingsprogram ger individerna i tillägg till 

det en möjlighet att visa vad de går för eftersom de granskas väldigt noga av 

företagsledningen och därmed finns det en större sannolikhet att deras verkliga 

potential blir igenkänd och möjligheten att bli erbjuden mera ansvar och en högre post 

ökar. 

Faktumet att alla sex företag ansåg att det åtminstone delvis satsas mera på dem som är 

identifierade som talang är en stark indikator på att talangledning är något annat än 

endast upprepning av sund HR verksamhet. Här är det uppenbart att företaget inte 

längre anser att hela deras personal hör till talangkretsen eftersom det är klart 

differentierat. Hälften angav att det syns en direkt skillnad i kompensationen ifall man 

blivit identifierad som talang medan andra hälften ansåg att kompensationen är 

bunden till positionen och påverkas således inte. Den enda punkten som alla sex 

företag var överens om var att det satsas satsar mer på dem som blivit identifierade 

som talang då det kommer till karriärplanering och stöd.  
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Det var intressant att höra att en del av respondenterna reagerade på frågan ifall det 

satsas mera på dem som är identifierade som talang genom att tycka att det är fel och 

beklaga sig över att de skiljer sig: 

”Jo, det är kanske fel och det känns kanske dumt att medge det men nog är det i praktiken så. 
Om du har blivit identifierad så får du lättare komma på utbildningsprogram och vi har några 
corporate programs och det är ju klart att till dem handplockar vi in de bästa” - Strömmus 

Det är svårt att greppa varför det är något beklagligt eftersom det känns naturligt att 

ifall man har en individ som är beredd att ge mera, att satsa på företaget i tid och möda, 

så är det underligt ifall det är beklagligt att företaget anser att de i gengäld ”tyvärr” 

satsar mera på dessa individer.   

En orsak till detta är möjligtvis vår nordiska företagskultur som väldigt starkt 

förespråkar jämställdhet: 

”om man läser amerikanska teorier… som säger att du ska satsa bara på ditt A-team, alla pengar 
du sätter på dina B-människor i ett företag är waste of time. Och det där passar ju inte riktigt in i 
en nordisk social demokratisk kultur.” – Kaffus 

Det kan hända att det beror på företagens bristfälliga förmåga att kommunicera hur 

systemet fungerar eller kanske systemet är bristfälligt på den punkten att det till 

exempel inte upplevs som rättvist och då kan man ju förstå varför företag inte vill dela 

med sig av informationen. Människor har olika attityder till deras jobb, vissa vill helt 

enkelt jobba från nio till fem och sedan gå hem och inte tänka på arbetet under resten 

av dagen. Men för dem som vill att arbetet skall vara en del av deras liv, något mera än 

endast en inkomstkälla, så är det synd ifall företagen inte med gott samvete kan ge dem 

något i gengäld genom att stöda dem mera, vara ärliga mot dem och informera dem om 

ifall de presterar enligt förväntningarna och vad de gör rätt eller fel så att de kan 

utveckla sina kunskaper ytterligare.  

Det enda fallföretaget som informerade de anställda om deras ranking var Konsultus 

möjligtvis på grund av att det är ett tjänsteföretag som säljer sina anställdas kunskap 

och därför ställer högre krav på dessa anställda. Som de själva uttryckte det ”att säga 

att du inte är talent är det samma som att säga att du inte hör hemma i den här 

firman”. Därför skulle det vara intressant att undersöka hur service- och 

industribranschernas talangledningssystem skiljer sig åt. 

Talangledning och HRM skiljer sig åt på flera punkter vilket understryker ämnets 

betydelse i praktiken och understryker att det inte är fråga om en 

företagsledningsmodefluga. Att erbjuda individer som identifierats som talang 
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utveckling, utbildning, karriärvägledning och att prioritera dem på de flesta planen 

verkar vara det enda logiska ett företag kan göra. Som en respondent uttryckte det  

”det är klart att man sköter bäst om sina juveler” -Strömmus. 

5.7. Utmaningar 

5.7.1. Struktur och kontinuitet 

Hälften av fallföretagen uppgav struktur och kontinuitet som en av de största 

utmaningarna inom talangledning. De upplevde att deras förfarande var alltför ad hoc.  

Ett av företagen uppgav att aktiviteter och processer som medfört positiva resultat, t.ex. 

arbetsrotation inte tas i användning tillräckligt ofta på grund av avsaknaden av 

struktur. En viss struktur kunde leda till att vissa aktiviteter och processer skulle 

förverkligas fortlöpande och inte först sedan då företaget upplever att de har ett akut 

behov. En del av fallföretagen ansåg att en viss grad av struktur och kontinuitet kunde 

förenkla eller lösa den existerande problematiken kring rättvisefrågor angående 

kompensation, utvärdering, och utveckling (tabell sammanfattning av resultat). Mindre 

företag ansåg att de klarade sig relativt bra utan en så strukturerad process så länge de 

behöll samma storlek: 

”den största utmaningen är att du får en struktur och systematik i det trots att, för idag fungerar 
vi ju utan struktur och systematik för vi gör det intuitivt. Vi har en bra dialog inom vår 
ledningsgrupp men säg att vi växer ännu mera och att vi börjar vara så många så har vi då full 
koll på saker och ting på samma sätt. Det vet jag inte, det kan vara en utmaning definitivt.” – 
Bilus 

5.7.2. Chefernas roll 

En annan utmaning som kom fram var utveckling och utbildning av cheferna. Cheferna 

innehar en väldigt central roll i processen då de kommunicerar och förklarar processen 

för de anställda. Sättet på vilket kommunikationen sköts har en central betydelse i ifall 

processen upplevs som rättvis eller inte. Cheferna måste kunna visa att de har gjort 

medvetna beslut och att de stöder de anställda och vill hjälpa dem att utvecklas. Därför 

är det viktigt att en chef klara av att utvärdera anställda rättvist, erbjuda dem 

förbättringsförslag och stöd och ge dem värdefull feedback. Det är i sista hand cheferna 

som sköter det praktiska och ser till att grundarbetet görs väl och att de agerar enligt 

företagets värderingar vilket inte alltid är så lätt att uppnå. 
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”Andra utmaningen är att du får cheferna med, så att system och processer är jämlikt att alla har 
samma möjlighet, att det inte är face value som avgör. Så att där måste man utveckla och utbilda 
cheferna, så att de förstår den här processen, hur viktig den är och deras ansvar. Och sen är det 
nog antagligen den här tredje, det är transparensen att hur ser du till att de som är identifierade 
känner det utan att de kanske får löften, så att de känner det att, hej jag är viktig för bolaget. 
Bolaget sköter om mig” -Strömmus  

Chefernas kompetens styr således även hur transparent processen kan vara eftersom 

det faller på deras ansvar att se till att processen är rättvis och således tål att granskas. 

”I skolan får du betyg och ifall du inte vet varför du fått ett visst vitsord går du till läraren och 
frågar varför fick jag nöjaktigt på det här? Så säger hon kanske att de beror på det här och det 
här. Och det är det som du som en chef måste kunna förklara, och det är inte alltid du har så bra 
chefer som klarar av det, det är ganska svårt.” – Kaffus 

Litteratur kring hur chefer skall kommunicera processen och hur betydande roll de har 

i talangledning behandlas väldigt lite i litteraturen. Utöver detta finns det en utmaning 

i att cheferna verkligen rekryterar de kompetenser som företaget behöver: 

”men närmast är det fråga om det att lyckas vi definiera kompetenserna på ett sådant sätt att då 
vi rekryterar så får vi faktiskt just det vi behöver. Cheferna har en tendens ibland att rekrytera 
sådana som är ganska lika sig själva, eller som har sådana kompetenser som vi själva har, av 
någon anledning. Så att det inte blir en sådan bias utan att man faktiskt ser neutralt att hej, vi 
behöver inte alls sådant här, utan det är sådant här vi behöver och att man faktiskt rekryterar 
sådana människor.” – Strömmus 

5.7.3. Balansgång mellan utveckling och kvalité 

Företag kan minska på sina utbildningskostnader genom att använda interna 

arbetsuppgifter och projekt istället för dyra utvecklingsprogram (Cappelli, 2008). Men 

en utmaning är hur företag skall hantera balansgången som uppstår mellan att erbjuda 

de anställda en roll i utvecklingsprojekt utan att kvalitén på arbetet sjunker: 

”Jo, och det där som allt annat är ju en evig balansgång, att kundernas intresse måste ju alltid gå 
först, att ge ett bra slutresultat, att där kan man inte kompromissa, man kan inte bara slänga in 
en massa unga människor som skulle villa lära sig. Det måst ju också finnas folk som har 
erfarenhet men i rätt proportioner. Det där görs utanvidare och är en aspekt av den här bredare 
talent management vi gör så att folk ska få rätt exposure.” – Konsultus 

Hur denna balansgång kunde optimeras skulle vara mycket viktig att undersöka vidare 

eftersom talangledningslitteraturen inte erbjuder någon slags vägledning för denna 

problematik. En ytterligare balansgång ligger mellan att bestämma hur mycket topp 

presterares löner skall förhöjas i relation till de övriga. 
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5.7.4. Framtidsplanering 

En annan stor utmaning som nämndes var allt som hade med framtidplanering att 

göra. Ett av fallföretagen föreslog att en öppen intern arbetsmarknad skulle vara 

lösningen till detta problem: 

”ofta går de kanske lite väl långt att folk tror att man kan styra en karriär, men människor är 
jättekomplexa och plötsligt så gifter de sig eller skiljer sig eller någon dör så därför är det där 
styrande en grej men den där öppna marknaden är en annan” – Kaffus 

Man kunde således anse att en öppen arbetsmarknad kunde vara en av stöttepelarna 

för ett välfungerande talangledningssystem. Men det finns en ytterligare utmaning i att 

se till att denna marknad verkligen är och förblir öppen.  

Då man till exempel gör upp planerar för en individ och önskar att dens nästa steg 

kunde vara att ta över en viss position så måste man ändå vara noggrann att den 

interna arbetsmarknadens öppenhet inte äventyras. Det är viktigt att andra sökande 

ändå har samma chanser att söka sig till positionen fastän man önskar att just en 

specifik individ skulle ta över den positionen. 

”nu kom jag på en sak som är jätteviktigt, då du har den här öppna marknaden och så har du 
utvecklingsdiskussioner, men sen har du en process som är där bakom som planeringsprocess. 
Och de här stöder ju varandra ganska bra men de får inte heller bli så att en öppen marknad 
måst ju faktiskt vara en öppen marknad… Dom måste stöda varandra men inte riva ner varandra 
för om vi nu då säger att nu har vi följt med Olle han e vår Topp Talent, nå vi öppnar upp det där 
jobbet där på intranätet i Ukraina och så sätter vi honom där. Nå de 10 andra som söker det där 
jobbet, de har ju aldrig en chans då, och om de görs så då har det en annan effekt i 
organisationen.  Organisationen märker att alla jobb egentligen är redan tillsatta, och det är 
livsfarligt om du skapar en sådan process. Att hej nå men vi har nu det där att vi öppnar upp dom 
men nog är det ju ändå han, fast de nu kommer nio andra så ja… det där sker också i företag och 
med mycket dåliga resultat. För då har du egentligen du säger att du har en öppen marknad men 
egentligen är den från början redan stängd… och det där är farligt så det där måste liksom HR-
personer hela tiden, där är vårt jobb att vara poliser liksom, att se till att de här reglerna följs” – 
Kaffus 

Hos Kaffus anser de att talangledning består av tre olika delar som är sammankopplade 

och stöder varandra. Det är viktigt att se till att de olika delarna stöder varandra men 

inte river ner varandra som i exemplet ovan där det kan finnas risk för att tilldelandet 

av information (en del av talangledning enligt företaget) till en viss person kan leda till 

att den andra delen, den öppna arbetsmarknaden stängs. Som respondenten påpekar 

är det HRs roll att ”vara poliser” och se till att detta inte händer vilket är bra vägledning 

för hur HR borde utvecklas. 
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5.7.5. Individer blir bekväma i sin roll 

En intressant utmaning som inte påträffats i litteraturen och som framkom ur 

undersökningen var att individer har en tendens att speciellt på ledningsgruppsnivå, 

anse att då de blivit valda till en position så stannar de där tills de pensionerar sig. Att 

försöka ändra på ett sådant tankesätt skulle vara en otrolig utmaning för företag 

eftersom det är väldigt inrotat i individer. Sällan har man hört om en koncernchef som 

efter flera år som chef skulle kliva ner ett steg och jobba där de sista tio åren av sin 

karriär före pension.  

”För om man blir bekväm i sin roll så då brukar de ofta barka ut… Tyvärr, men så är de. Att få en 
sådan kultur att folk faktiskt hela tiden vill lära sig nytt. Om du har en sådan kultur så då har du 
egentligen aldrig något problem. För då, om folk stagnerar då hamnar du ta svåra beslut.  Men 
om du har svaret på den frågan så då skulle du bli rik (skratt).” – Kaffus 

5.7.6. Inverkan av ett talangledningssystem 

En ytterligare utmaning som alltid har varit ett problem för alla HR aktiviteter är att 

bevisa inverkan av ett talangledningssystem på företaget (Boudreau & Ramstad, 2005). 

”kanske största utmaningen för en HR-funktion är att kunna säga att okej vi gör det här och de 
här vi sätter 100 000 på det här och vad har det sen för impact (inverkan) egentligen på 
företagets EBIT eller resultat, för den där effekten kommer kanske ganska mycket senare. Och 
där har du ju uppsjö av olika sätt att räkna fram. Att har HR en impact på företagets BNL och sen 
om du gör en massa uppskattningar, alltså vad du än gör så gör du en uppskattning så får du en 
kritik för någonting, att det kan inte vara så mycket eller så lite att effekten är indirekt, och du 
vet så där… Och det är jättesvårt att argumentera. För sätter du en människa på ett 
ledarskapsprogram så vad blir effekten. Okej den leder kanske bättre människor mår bättre, de 
presterar högre, kedjan är ganska lång. Det är inte så lätt men de krävs, man måst kunna göra 
det för att förstå effekten.” – Strömmus 

Bilus har eftersträvat att lösa detta genom att försäkra sig om att deras projekt som 

görs under BL verkligen är till ekonomisk nytta för företaget och att det är mätbara så 

att man kan påvisa den ekonomiska nyttan. 

5.7.7. Att förstå sig på HR som en helhet 

En annan stor utmaning som litteraturen inte behandlar nämnvärt var hur man skall få 

chefer och de anställda att förstå att HR är en helhet och inte självständiga aktiviteter. 

Att alla HR-satsningar är direkt relaterade till businessen och att de båda stöder 

varandra. Som en respondent uttrycker det ligger utmaningen i att: 

 

”få cheferna att förstå att HR är en enda bild, businessen är det som driver allt… hur ska vi få 
dem i ett enda rör, en stor process var hela den där människobiten är med? Och ut kommer ett 
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slutresultat, det att vi har ett bra resultat på Strömmus, att vi har nöjda människor som gör rätt 
saker på rätt ställe i rätt tid med rätt kompetenser och attityder. Det är egentligen det, det är 
frågan om.” – Strömmus 

Utmaningen verkar ligga i att få organisationen som helhet att förstå sig på vad 

talangledning går ut på. Det verkar ofta upplevas som enskilda aktiviteter och processer 

som någon enskild avdelning jobbar med, när det i själva verket borde vara integrerat i 

normalt arbete genom hela organisationen (Blass E., 2009). Att ett företag värnar om 

sina anställda och har väl utvecklade genomtänkta processer och aktiviteter som 

sporrar deras anställda att jobba bättre och att i gengäld stöda dem genom feedback, 

stöd, och arbetsuppgifter som är stimulerande och utvecklande borde helt enkelt vara 

en del av normalt chefsarbete. Ett bra exempel på detta hittades hos Elektro där de ser 

på processen ur följande perspektiv: 

”Det är en ganska normal process, det får inte vara någon egen process som lever ett eget liv, 
därför anser jag också att det måste vara en del av normalt chefsarbete. Att ha någon annan 
talent avdelning som bara sitter och funderar på det då blir det inte kopplat till verkligheten det 
tror jag är det viktiga” -Elektro 

Att få alla att inse att det är en del av normalt chefarbetet är speciellt utmanande 

eftersom ämnet möjligtvis inte upplevs som lika viktigt för alla. En ytterligare utmaning 

är att vara tillräckligt fokuserad då de kommer till helheten. En respondent menar att 

vad många HR proffs gör är att de försöker genomföra olika projekt utan att tänka på 

helheten som inte egentligen stöder varandra eller företagets gemensamma mål. De må 

vara bra processer i sig men inget företag har råd med att förverkliga varendaste nytt 

förslag för vad som ökar de anställdas motivation eller hur företaget skall vara som 

mest attraktivt på arbetsmarknaden. Därför är det väldigt viktigt att personen som 

arbetar med detta kan se en större helhet och välja ut processer och aktiviteter som är i 

linje med företagets strategiska målsättningar och kärnprinciper. Detta illustreras 

nedan där den stora pilen representerar företagets gemensamma riktning och kruxen 

representerar olika talanglednings eller HR aktiviteter: 

 

Figur 7 Processer måste stöda varandra och det gemensamma målet 



 

 

96 

”Det vad många HR-människor gör idag är att de skjuter all over the place och sen går de till 
ledningsgruppen eller till någon chef att nu gör vi inom HR ett sådant här projekt och sen 
kommer de nästa vecka och säger att nu tusan, det här är det viktigaste nu att nu har vi ett nytt 
projekt som startar här. Sen kommer de nästa vår igen och säger det här och det här osv. 
Ledningen har ingen aning att vad är det här för en jävla liksom... Det finns ingen länk... och då 
är min tanke den att vi måste vara jättenoggranna inom HR och när vi hittar den... det kan vara 
helt rätt grejer men vi måste hitta länken, hur hör de här två grejerna ihop?  Och så till slut så 
har vi våra processer, som ser ut på det här sättet, så identifierar vi den här kärnan och bygger 
den här stora pilen så bygger vi runt den här kärnan. Det här egentligen då core, det här är 
outcome... och så bygger vi våra processer så att de alla stöttar varann, då är det t.ex. target 
setting vad är viktigt, vad ska vi nå inom bolaget? Vad är vår vision och riktning osv? De här går 
in i vår performance management dvs. de här utvecklings- och target setting- samtalen. Sen 
måste vi ju se att hur människan har klarat sig, då har vi evaluering, de här testerna, 360. Det 
leder till att då måste vi ju utveckla människorna, den där people day biten och allt det här. Så att 
allt är en enda stor process som då är kontinuerlig år ut och år in. Jag vet inte om det är för high 
fly nu... Jag har hemskt många kolleger i dag som jobbar för stora bolag, duktiga HR-människor 
som pratar på det här sättet. Och jag tror att de är låsta, de vet inte vad, de kan vara duktiga 
människor de kanske tror på dem och så vidare men jag tror att det inte är bra i långa loppet.” – 
Strömmus 

Citatet ovan kunde vara en förklaring till varför HRM som ämne överlag har präglats av 

så kallade företagsledningsmodeflugor (Iles, 2009) och varför talangledning som den 

”senaste modeflugan” har fått så mycket kritik. Ifall HR professionella blint följer det 

nyaste som finns på marknaden och anser att allting skall implementeras utan en större 

helhetsbild eller klar vision kommer det högst antagligen inte att medföra ett gott 

resultat. I tillägg kommer effekten av de olika aktiviteterna vara väldigt svåra att mäta, 

det kommer att bli väldigt dyrt om alltför mycket implementeras, och medföra dåligt 

resultat då det saknar en enhetlig linje. Överlag kan man tänka sig att det är ganska 

svårt för företag att hitta sin riktning speciellt då det konstant kommer något nytt på 

marknaden som påstås vara bättre än det förra. HRM har dessutom kritiserats för att 

bedriva forskning utan vetenskaplig förankring som är tvetydig, knapp och bristfällig. 

(Collings & Mellahi, 2009; Lewis & Heckman, 2006). 

Att inte förstå sig på finansiella implikationer och verksamheten som en helhet är något 

som HR specialister även kritiserats för. Det ät allt viktigare för professionella inom HR 

att lära sig mera om olika delområden och lära sig att fokusera på helheter och 

strategisk beslutsfattning ifall de vill kunna vara till nytta för företaget och utveckla ett 

talangledningssystem som verkligen fungerar (Boudreau & Ramstad, 2005). 

”det är viktigt att HR förstår sig och är intresserad av businessen och har åsikter och tankar om 
affärsverksamheten. Det är det viktigaste. Strategisk beslutsfattning är en grej, men både min 
gamla chef och min nuvarande chef inte har de mig med i ledningsgruppen p.g.a. att jag kan HR. 
De har mig, eller den här rollen i ledningsgruppen för att kunna delta i att föra bolaget vidare och 
inte bara inom ett smalt HR-område utan mycket bredare. Så det där att överhuvudtaget vara 
affärsintresserad, businessintresserad är a och o.”- Strömmus  
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5.8. Talang på beställning 

5.8.1. Princip 1 Att utveckla gentemot att rekrytera och Princip 2 

Anpassning till osäkerheten gällande talangutbudet 

Ur resultaten kan man se att inget företag har anpassat Cappellis två första principer. 

Orsaken till att företagen inte har anpassat den första principen, (att minska på risken 

att producera för mycket eller för lite talang genom att balansera funktionen att 

tillverka eller köpa talang) kan tänkas bero på några saker. För det första har de flesta 

företagen ett för litet antal anställda för att tillvägagångssättet skulle vara aktuellt. 

Alla fallföretag var av den åsikten att allt som har med framtidsuppskattning är otroligt 

svårt. Men så länge som antalet som utbildas är så lågt som det tenderar att vara i 

finska företag så är inte någondera av Cappellis lösningar till problemet speciellt 

anpassningsbara. Den andra principen kan tänkas bidra med värdefull vägledning om 

att det till exempel lönar sig att utveckla grupper med kortare mellanrum med färre 

medlemmar för att bättre kunna uppskatta det framtida talangbehovet.  

Men då respondenterna tillfrågades om framtida uppskattning av talangbehovet och 

hur de anpassat sig till dessa ansåg de till exempel på Konsultus att: 

”jag medger gärna att det är sådant vi borde göra mera” – Konsultus 

Orsaken till varför Cappelis två första principer inte anpassas eller anses vara 

anpassningsbara beror kanske på att företagen till sin storlek är så pass små att de inte 

anser att de behöver tänka på det så strukturerat, medan de kontroversiellt ändå anser 

att struktur och kontinuitet är en utmaning. En annan förklaring är att vissa företag 

inte har ett behov att beakta dessa principer eftersom deras process inte är tillräckligt 

utvecklad så att dessa principer skulle vara aktuella. I allmänhet var Cappellis principer 

lättast att anpassa på de två största företagen, Strömmus och Elektro där hela deras 

personal anses höra till gruppen talang. Fallföretagen som ansåg att talangledning 

endast innefattar topp 2 % av deras personal upplevde inte Cappellis andra princip som 

anpassningsbar eller aktuell. 

5.8.2. Princip 3 Förbättrad avkastning på utvecklingen av anställda  

Den tredje principen hade fallföretagen däremot anpassat på några plan. Hälften av 

fallföretagen tilldelar sina anställda utbildningsprojekt i tillägg till deras vanliga 

arbetsuppgifter och fem av sex fallföretag använder interna arbetsuppgifter och projekt 



 

 

98 

som medel för att utveckla anställda. I tillägg till detta har företagen även vidtagit 

andra åtgärder för att minska på kostnaderna som till exempel att flytta rutinbaserade 

transaktionsorienterade HR verksamhet utomlands, starkare fokus på aktiviteter som 

är direkt relaterade till verksamheten, och noggrannare uppföljning av företagets 

behov. Det intressantaste var ändå att inte ett endaste fallföretag ansåg att 

talangledning är dyrt utan tvärtom ansåg flera av respondenterna att det är billigt och 

en av de bästa investeringar de gjort.  

”Nej jag ser det inte som dyrt, det är essentiellt, det måste finnas.” – Bankus 

Detta får en att spekulera kring vad det är som har gjort att talangledning har ett rykte 

om sig att vara så dyrt. Det är möjligt att strömmus tidigare konstaterande om att 

aktiviteterna inte är i linje med varandra har lett till detta.  En undersökning om vilka 

aspekt eller faktorer det är som har gett talangledning detta rykte skulle vara intressant 

att utforska. 

”Det beror ju helt på, att snurra något sådant där är ju inte speciellt dyrt, det beror ju på men 
effekten av det kan ju vara dyrt. Liksom vad du gör, skapar du hurjiga utvecklingsprogram eller 
höjer du lönerna med massor. Det är ju det som kostar pengar men jag skulle säga att om de där 
sakerna du gör är välplanerade och fokuserade så tror jag inte att de är speciellt dyrt. Alltså då 
betalar du nog tillbaks det ganska snabbt.” – Kaffus 

5.8.3. Princip 4 Bevaring av investeringen genom att balansera 

arbetsgivarens och arbetstagarens intressen 

Cappellis fjärde princip fick understöd av fallföretagen där de ansåg att det är viktigt att 

balansera arbetstagarens och arbetsgivarens intressen. En av respondenterna angav att 

det är just vad HRs egentliga roll ska gå ut på. Fastän alla uppgav det som viktigt var 

det endast ett av företagen som uppgav att de utvecklat sin process längre än att endast 

ha utvecklingssamtal. Endast Konsultus hade en skild karriärvägledare och beaktar 

även de anställdas önskemål vid utdelning av projekt. De har även utvecklat ett 

specifikt verktyg där de anställda ser vilka uppgifter som finns tillgängliga och kan 

enligt det anmäla sina preferenser. Karriärvägledarens uppgift är att hjälpa individen 

att hitta rätt uppgifter i synnerhet då individen har svårt att få igenom sina 

önskemålsförslag. Företaget gör även en undersökning med jämna mellanrum för att 

utreda hur väl de anställda trivs med sina nuvarande roller och arbetsuppgifter. Där 

kan man också anmäla ifall man absolut vill göra något annat. Projektchefen har även 

en möjlighet att påverka vem som väljs till projekten.  
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Principen kan tänkbart vara lättare att anpassa på en del branscher än på andra 

beroende på vilken slags natur de anställdas arbetsuppgifter har. Som i exemplet ovan 

beaktar de anställdas önskemål vid utdelning av projekt men på till exempel Strömmus 

där de flesta har mer långsiktiga och relativt fastlåsta arbetsuppgifter finns det inte så 

väldigt mycket spelutrymme för detta förslag. Det är klart att detta kan anpassas på ett 

sådant sätt att arbetsgivaren uppmärksammar arbetstagarens önskemål mer aktivt och 

även eftersträvar att den anställdas arbetsuppgifter skall vara varierande men i många 

branscher är arbetsuppgifterna helt enkelt inte projektbaserade och då är det svårt att 

anpassa Cappellis förslag. 

Cappelli ser på talangledning som en stor helhet och hans modell är utvecklad för att 

anpassas på mycket stora organisationer. Detta gör den svår att anpassa på de finska 

fallföretagen eftersom den helt enkelt inte är aktuella hos dem. Vidare anser jag att 

Cappelli inte differentierar de anställda i en tillräckligt stor utsträckning för att kunna 

hävda att hans modell är anpassningsbar till talangledning utan den fungerar bättre 

som riktgivande för företagets verksamhet i allmänhet.  

Men understöd för Cappellis påstående att företag fortfarande använder sig av 

modeller som är anpassade till de stabilare förhållanden som rådde på 50talet kunde 

möjligtvis intervjumaterialet föreslå. En förnyelse av tankesättet skulle således 

definitivt vara på sin plats.  

Fokus då modeller utvecklas för talangledning borde enligt min mening ligga på en 

mindre grupp individer som klassats som talang och inte på hela personalen. Ur 

intervjumaterialet fick man även en känsla av att företag för tillfället allt mer återgår till 

internrekrytering vilket ger utveckling av talangledning mera tyngd. Som ett exempel 

på detta är Kaffus som under de två senaste åren har tillsatt sex av sina åtta 

ledningsgruppspositioner externt eftersom det inte fanns några interna kandidater 

vilket innebär att deras successionsplanering hittills har varit lika med noll. Men detta 

har fått företaget att vakna upp och för tillfället jobbar de med att bygga upp deras 

talangkrets och successionsplanering så att det i framtiden för varje nyckelposition har 

en person som är ca ett till två år från färdig för positionen och en som är längre ifrån. 
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5.9. Finanskrisens inverkan på talangledning och framtidsplaner för 

ämnet 

Finanskrisen verkar inte ha lagt några djupare spår i talangledning. Inget av 

fallföretagen uppgav att det skulle ha påverkat deras talangledningssystem på något 

desto större sätt förutom att de hade några år utan tillväxt och drog kraftigt ner på sin 

rekrytering (se tabell 6).  

Som en följd av detta hade anställda inte samma möjligheter till avancemang som 

tidigare hos t.ex. Konsultus eftersom det inte fanns någon som kunde ta deras plats då 

de avancerade. Många fallföretag tog en paus i utbildning och utveckling men endast 

hälften av företagen drog ner på sin skolning. Det är även viktigt att minnas att olika 

branscher och företag påverkades på olika sätt av krisen. Många företag uppgav att det 

kändes svårmotiverat att spendera pengar på utbildning och utveckling av en del av 

personalen medan de samtidigt tvingades avskeda många anställda.  

Å ena sidan kunde det tolkas som att talangledning inte hör till företagets viktigaste 

aktiviteter medan ett beslut att spara in på utbildning och utveckling för en tid 

framöver framom att avskeda mera personal känns väldigt berättigat. Men ändå 

fortsatte hälften av företagen med utbildning och utveckling som tidigare fastän de 

tvingades minska på personalen. Strömmus upplever talangledning som allt viktigare 

nu eftersom krisen har bevisat hur viktigt det är att ha de bästa anställda och att värna 

om dem. Alla sex fallföretag uppgav ändå att de har fortsatt att investera i 

talangledning vilket understöder hur viktigt det upplevs i företag. 

En ytterligare intressant sak som framkom var att till exempel Bankus är medvetna om 

att den stagnerande tillväxten kommer att synas om några år då de söker individer för 

positioner på en viss nivå men företaget har ändå inte planerat att vidta några speciella 

åtgärder för att korrigera detta gap utan de förlitar sig på att de är tillräckligt stora för 

att de skall bli några desto större problem. 

Som framtidplaner ansåg ett av fallföretag att ytterligare formalisering och 

strukturering är nödvändigt, vilket många andra fallföretag uppgav som en utmaning 

med talangledning. Kaffus som inte har ett utvecklat talangledningssystem har som 

planer att bygga upp ett vilket indikerar att talangledning värderas högt och är 

nödvändigt för företaget. Bankus verkar ha hitta ett system som fungerar för dem 

eftersom de angav att de tänker fortsätta på precis samma sätt som de redan gjort i 40 

år. Bankus jämfört med de övriga företagen var det som hade starkaste fokus på 
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internrekrytering och utveckling. På samma gång som användning av traditionella 

metoder år efter år kan tänkas verka gammalmodigt och väcka tankar kring hur de skall 

klara av att hantera generation y, så kan det även tänkas attrahera just den typen av 

individer som företaget anser att passar in hos dem. Det råder en starkare stabilitet hos 

Bankus som möjligtvis medför att avancemang sker långsammare men att det förr eller 

senare sker med större säkerhet. De poängterar med andra ord starkt att de ”tar hand 

om sina anställda” speciellt dem som passar in och ger en mycket trygg bild. Man kan 

fråga sig om ifall Bankus har lyckats bevara ”livstids anställningsförhållande” kulturen 

och att detta är deras sätt att differentiera sig från övriga.  

”Vi utvecklar själv våra chefer och det har varit så det senaste 40 åren och det kommer att 
fortsätta precis så.” – Bankus 

Transparens och öppenhet var något som även nämndes som framtidsutsikter för 

några av fallföretagen. Elektros har dragit en global linje att bli mer transparent. Och 

på Kaffus ansåg det att individer egentligen borde få ”betyg”, att företag borde vara 

öppnare men att de inte passar in med vår nordiska företagskultur.  

”Vissa tycker att det är helt fel att det är oärligt att nog vet Teemu Selänne att han är bra, han vet 
det själv liksom, varför är man då inte öppen?” - Kaffus 

5.10. De stora tvistefrågorna inom talangledning 

I slutet av intervjun ombads respondenterna att presentera sina spontana reaktioner 

till följande fyra påståenden: 

Påstående 1: ”Talangledning är endast en ”management fashion.” (Iles, 2009) 

Påstående 2: ”Talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR 

avdelningen.”(EIU, 2009) 

Påstående 3: ”Talangledning är inte någon ny företeelse.” (Cappelli, 2009) 

Påstående 4:”Det är nödvändigt att HR lär sig mera om strategisk beslutsfattning för 

att kunna inneha en stark och stödande roll inom organisationens beslutsfattning.” 

(Boudreau & Ramstad, 2005) 

Citaten är utvalda bland en samling tvistefrågor i litteraturen och sättet de 

presenterades på vid intervjutillfället väckte förhoppningsvis en spontan reaktion hos 

respondenten vilket kan antas vara deras ärliga åsikt. Ur tabellen med resultat ser vi att 

alla sex fallföretag har varit av samma åsikt angående påståendena. 
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5.10.1. Påstående 1: ”Talangledning är endast en ”management 

fashion.”(Iles, 2009) 

Ingen ansåg att talangledning är en ”management fashion” en så kallad modefluga. En 

speciellt stark reaktion väcktes hos ett av fallföretagen:  

”Bullshit. Det är skräpprat.”– Strömmus 

Faktumet att inte ett enda fallföretag ansåg att talangledning är en 

företagsledningsmodefluga leder till den troliga slutsatsen att ämnet i Finland är ett 

förankrat koncept. I och med att alla sex företag, som även är verksamma 

internationellt är av samma åsikt kan möjligtvis även slutsatsen dras att talangledning 

inte upplevs som en modefluga globalt. Fastän en del av fallföretagen inte har ett 

etablerat talangledningssystem anser de ändå inte att uppståndelsen kring ämnet är 

oberättigad. En potentiell orsak till varför talangledning upplevs som en modefluga 

framkom: 

”Om du inte har förstått vad det är, om du inte förstår vad talangledning är eller dess innebörd så 
är det definitivt en management fashion. Men vi talar inte om talangledning för att det skulle 
råka vara ett trendigare ord än Bilus Leader, så i mina ögon så är det definitivt inte en 
management fashion. Men om jag inte skulle ha vårt koncept så skulle jag lika gärna kunna säga 
att äh, det där är någonting som är trendigt idag men det kommer något annat i morgon.” – Bilus 

Faktumet att respondenten gör deras ledarskapsprogram direkt jämförbart med 

talangledning är även intressant. 

5.10.2. Påstående 2: ”Talangledning är för viktigt för att endast skötas av 

HR avdelningen.” 

Alla sex var även eniga om att talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR 

avdelningen:  

”Absolut, inte ens en sekund att jag skulle fundera på det att de inte skulle vara så.” – Bilus 

De fem övriga fallföretagen påpekade även att företagsledningen och alla chefer måste 

vara inkopplade i processen: 

”Det stämmer. Det är en del för hela ledningen och alla chefer, att HR kanske är med och styr 
processen och hjälper till men det är chefernas arbete.” – Elektro 

Litteraturens utveckling mot att alla chefer måste vara inkopplade där speciellt 

ledningsgruppens engagemang har poängterats får även understöd (Blass E., 2009). 

Faktumet att respondenterna anser att talangledning är för viktigt för att endast skötas 
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av HR avdelningen visar att ämnet har förankrat sig som en viktig del av 

företagsledning i praktiken och ämnets betydelse i litteraturen.  

5.10.3. Påstående 3: ”Talangledning är inte någon ny företeelse”. 

Även detta påstående fick 100 % understöd från fallföretagen där alla var eniga om att 

det definitivt inte är någon ny företeelse. En respondent uttryckte sig på följande sätt: 

”Håller helt med. Jag gjorde min avhandling om talent management på 80-talet så inte är det 
något hemskt nytt och min pappa hade då jobbat länge med talent management på 70-talet. Så 
det är ingenting nytt på något sätt.” – Strömmus 

Ur detta kan man härleda att det är möjligt att talangledning har varit etablerat i 

Finland mycket längre än vad vi tror och understöder tillika Cappellis påstående om att 

man kan se tecken på talangledning i Amerika så tidigt som på 20-talet. En annan 

respondent uttryckte sig på följande sätt: 

”Jag skulle inte säga att det är en ny företeelse men jag skulle säga att kanske… själva aspekten 
av talang, människor har… accentueras under de senaste åren så på det viset är det inte en ny 
företeelse men det har bara blivit en större grej. Men själva aktiviteterna som finns inom 
talangledning de är inte nya. (J: Så det har då bara fått mera uppmärksamhet?) 
Uppmärksamhet, jo så skulle jag säga...” - Kaffus 

Det är en intressant syn på saken som litteraturen inte heller behandlar speciellt 

ingående. Men då man ser på trender inom företagsledning så har fokus mycket sant 

flyttats till individen och som redan tidigare konstaterats, största delen av företag i 

dagens läge uppger att de anställda är deras största konkurrensfördel. En annan 

intressant poäng som kom fram ur en annan respondents spontana reaktion var än en 

gång systematik. Saknanden av tillräcklig systematik och struktur var en av orsakerna 

till att fallföretag ansåg att deras processer och system inte kan klassas som 

talangledningssystem. 

”det är säkert processerna som har utvecklats och hur man diskuterar och använder det men jag 
tror att det alltid har funnits i någon form kanske mer så här, kanske inte så systematiskt men 
jag tror det alltid har funnits.” – Elektro 

Detta tar oss än en gång tillbaka till vad det är som definierar ett talangledningssystem. 

En sannolik omständighet i det hela verkar vara att vad än det är för system eller 

processer som företaget implementerar så är det viktigt att det finns extensiv struktur 

och systematik i dem. 
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5.10.4. Påstående 4: ”Det är nödvändigt att HR lär sig mera om strategisk 

beslutsfattning för att kunna inneha en stark och stödande roll 

inom organisationens beslutsfattning”. 

Även detta påstående fick fullständigt understöd av alla fallföretagen och samtidigt 

tillade alla respondenter något till påståendet. Hälften av fallföretagen poängterade hur 

viktigt det är för HR att lära sig mera och förstå sig på affärsverksamheten:  

”Jo, absolut! Men jag skulle öka det här strategisk beslutsfattning till att det är viktigt att HR 
förstår sig och är intresserad av businessen, har åsikter och tankar om affärsverksamheten. Det 
är det viktigaste.” – Strömmus 

HR professionella har i allmänhet kritiserats för att inte förstå sig på 

affärsverksamheten tillräckligt bra vilket är något som borde beaktas i framtida 

utveckling inom företagen och av individer intresserade av att jobba med ämnet. 

Men hos Bilus verkar de ändå se på HRs roll som mindre strategisk än hos de övriga 

företagen och framhäver istället ledningsgruppens ansvar. Bilus är även det enda 

företaget där HR-chefen inte har en plats i ledningsgruppen. Som spontan reaktion till 

påstående framkom det att: 

”Beror på bolagets storlek, om du har ett stort bolag så tror jag att HR måste ha en slags roll att 
förvalta eller sammanställa de här sakerna, men jag tycker att det är ännu viktigare att respektive 
ledningsgrupp känner för det ansvar som finns där. Jag tycker inte att man skulle kunna 
delegera en sådan sak som karriärplanering åt en HR-avdelning. Men jag tror att ett stort bolag, 
en koncern, för att få den där systematiken och strukturen så finns det en HR-roll där.” – Bilus 

Hos Konsultus uppkom det även en diskussion kring HR avdelningens roll i Finland för 

tillfället. 

”Jo, det att, det här tror jag att det här är jätteviktigt, jag tror att alltför många finska företag har 
en alltför mekanisk HR-funktion som sysslar med alltför mycket administrativa saker och inte är 
en viktig del av ledningsgruppen. Om man tar alla funktioner inom ett företag i dag i Finland så 
tror jag att HR ligger ganska risigt till just med tanke på var man är jämfört med var man 
egentligen borde vara och det finns många HR chefer idag i det här landet som om du intervjuar 
VD:n t.ex. så tycker han att de är nu någonting som görs som en Backoffice funktion och håller 
igång de här processerna men att HR är inte med i det här, i de verkliga businessbesluten. Och 
där tror jag att det finns en otrolig potential som blir oanvänd i och med att det ändå i många 
businessar så har de så otroligt mycket att göra med människor och att du har rätt människor 
och de är motiverade. Om du har en pappersfabrik och du optimerar tekniken så kan du köra 
den 5 % bättre eller 5 % sämre men tittar man på, man vet med sig själv och du vet med dig själv 
att om du har någon jätteintressant grej som du verkligen tycker om jämfört med någonting som 
du bara tycker att du måst göra så skillnaden är ju inte bara plus minus 5 % av vad du får till 
stånd utan den kan vara 90 %, de kan vara 900 % mera om du verkligen blir ivrig jämfört med 
någonting som du bara måst göra för att de hör till. Så det här är något som jag definitivt skriver 
under.” 

Poängen att vissa verkställande direktörer ser på HR som en ”back office” funktion 

finns det möjligtvis tecken på hos Bilus. Det innebär inte att de inte anser att ämnet är 

av mindre värde utan de anser helt enkelt inte att de hör till HR-avdelningen. Överlag 
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var det väldigt överraskande att HR hade en så strategisk roll i alla fallföretagen. Detta 

stöder påståendet att HR får en alltmer strategisk roll i företagen och att talangledning 

som ämne är relativt väl väletablerat i Finland.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med avhandlingen har varit att öka förståelsen för talangledning genom att 

beskriva vad det är och hur det implementeras. Utöver detta har jag utrett vilka 

utmaningar som existerar inom talangledning och hur de möts. Jag har utrett hur sex 

mellanstora till stora internationella företag definierar, kommunicerar och 

implementerar deras processer som kan ses som jämförbara med talangledning. 

För mycket av det som litteraturen förespråkar hittades det understöd för hos 

fallföretagen. Det framkom tydligt att företagen såg på ämnet från olika perspektiv 

(Blass E., 2009) och samtidigt var det också klart att ämnet saknar en allmängiltig 

koncis definition (Lewis & Heckman, 2006). Sättet som företagen såg på talangledning 

varierade från att de endast ser det som att säkerställa kontinuitet till att det är ett 

heltäckande system som innefattar hela organisationen. I likhet med vad som 

litteraturen förespråkar såg vissa på talangledning som en process, andra som ett 

resultat och någon som ett beslut (Sammanfattning av resultaten). Det var intressant 

att begreppet talangledning upplevdes som så pass svårt att beskriva och definitionerna 

som erhölls varierade från att vara väldigt vaga till flera minuter långa beskrivningar. 

Som en HR professionell uttryckte det ”nog vet jag ju vad det är men inte vet jag hur jag 

skall beskriva det”. Blass (2009) definition på talangledning att det är ”den extra 

ledning och de extra processer samt möjligheter som görs tillgängliga för de individer 

som klassats som talang” är den som kanske bäst beskriver vad talangledning går ut på, 

men på samma gång ger den inte insikt i hur ett välskött talangledningssystem skall 

fungera. 

Det skulle vara viktigt både i litteraturen och för individer som arbetar med 

talangledning att inse att talangledning kräver en differentiering av de anställda så att 

det endast innefattar dem som är identifierade som talang. Ifall företag väljer att se på 

talangledning som att det skall innefatta hela deras arbetskraft så finns risken att 

talangledning endast gör vad sund HR-verksamhet alltid gjort (Lewis & Heckman, 

2006). 

Det var också intressant att företag ansåg att talangledning kunde förekomma ”i viss 

mån” eller inte så systematiskt. Detta föreslår att företagsledare har en viss bild av vad 

de anser att talangledning borde vara men eftersom denna bild inte är fullständigt 

utarbetad så verkar det som om de upplever att den endast förekommer delvis. Bilden 

som företag verkar ha av talangledning är att det är en process som är väldigt 
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strukturerad, systematisk och transparent. Brister i något av dessa tre ledde till att 

respondenterna ansåg att de inte kunde kalla sitt system för talangledning. Det var 

även intressant att de kunde säga att talangledning nog kan diskuteras, men endast på 

företagsledningsnivån vilket tar oss in på problematiken med begreppet talangledning i 

ordalag. Företag upplevde att det skapar alltför stora förväntningar ifall man kallar det 

talangledning, och ifall man informerar individer om att de blivit identifierade som 

talang så är riskerna större att det leder till negativa konsekvenser än positiva. Vår 

nordiska företagskultur angavs som en orsak till att man inte skall informera 

individerna om var de ligger jämfört med andra eftersom en individualistisk 

konkurrensbetonad miljö inte passar in i norden. Det är intressant för ifall en 

individualistisk konkurrensbetonad miljö inte passar in i Norden skulle man kunna tro 

att förtagen i stället skulle förespråka framgång via att specifika grupper eller team 

arbetar ihop, men inte ett enda företag nämnde gruppdynamik eller några andra 

åtgärder som kunde vidtas för att få grupper av människor att arbeta ihop. Något 

sådant nämns inte heller i någon av de artiklar som denna studie baserat sig på.  

Gemensamt för alla var ändå att talangledning är något som de anser att är för viktigt 

för att endast skötas av HR-avdelningen. I varje fallföretag satt även individen som 

hade hand om talangledning med i ledningsgruppen vilket innebär att trenden att 

företag anser HR vara en allt viktigare funktion inom företagsledningen (Collings & 

Mellahi, 2009) även stämmer i Finland. I en del av företagen var ännu individerna som 

arbetade med talangledning begränsade till HR-direktören och HR-avdelningen men 

vikten av att chefer på alla nivåer inom företaget borde vara delaktiga poängterades. I 

tillägg till detta uppgavs att en optimal situation skulle vara en sådan där hela 

organisationen tar del i talangledningsprocessen. Implikationen av detta är att 

talangledning verkar vara ett alltmer aktuell ämne som många företag aktivt använder 

sig av och strävar efter att utveckla.   

En intressant punkt som kom fram under undersökningens gång var företagens 

förhållande till processens transparens. En av de största orsakerna till att företagen inte 

ansåg att ett offentliggörande av vem som hör till talangkretsen skulle medföra något 

mervärde utan snarare tvärtom beror på att det inte skulle vara i enlighet med vår 

Nordiska företagskultur där individualism och stark konkurrens inte ansågs passa in. 

Inte ens tilldelande av informationen åt dem som blivit identifierade som talang fick 

något större understöd hos fallföretagen och tilldelande av dem som hör till 

talangkretsen åt hela företaget verkade vara fullständigt uteslutet. För höga 
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förväntningar och risken för en alltför konkurrensbetonad kultur verkar vara de två 

största orsakerna till att företag undviker att informera de anställda om eller kalla 

processen för talangledning och överlag undviker att delge information om vem som 

anses höra till talangkretsen varken åt dem som tillhör den eller åt de övriga anställda. 

En annan orsak var även att konkurrens och individualism inte passar in i vår Nordiska 

företagskultur.  

Företagen måste kunna påvisa att de har gjort medvetna val och att de stöder och 

hjälper sina arbetstagare ifall de väljer att vara öppna med processen. Detta kunde 

möjligtvis vara en ytterligare orsak till att företagen väljer att använda talangledning 

som ett tyst planeringsverktyg eftersom det helt enkelt medför mindre risk för 

motgång. Ifall organisationen har rätt kultur, rätt chefer, rätt process, rätt attityd etc. så 

kunde fördelarna med att ha ett öppet system vara flera än nackdelarna. Speciellt 

chefernas kompetens och förmåga att kommunicera processen så att den förstås av 

samtliga anställda och upplevs vara rättvis verkar vara avgörande. Innan alla dessa 

delar är på sin plats och fungerar så gör ett explicit talangledningssystem sannolikt 

mera skada än nytta och då är det kanske bäst att använda det som ett tyst 

planeringsverktyg endast för företagsledningen. 

Vikten av gott ledarskap poängterades väldigt starkt av respondenterna vilket är något 

som litteraturen inte heller behandlar särskilt aktivt. Det finns mycket litteratur kring 

vilka egenskaper en bra ledare skall ha men sällan diskuteras de problem som chefer 

bemöts av i rollen som både utvärderare av potential och som individ vars potential 

utvärderas och hur dessa utmaningar kan överkommas.  

Den centrala roll som mellancheferna verkar kunna spela i talangledning var något som 

kom som en överraskning i och med att det inte finns någon existerande litteratur för 

hur chefer på mellannivå skall utbildas för att kunna bidra med så mycket som möjligt. 

Det var även intressant att varenda påstående som fungerat som tvistefrågor i 

litteraturen fick så gott som 100 procentigt understöd från fallföretagen. Ingen ansåg 

att talangledning är en modefluga utan snarare att det är något som är centralt för 

företagets framgång. Alla fallföretag var även av den åsikten att talangledning definitivt 

är för viktigt för att endast skötas av HR avdelningen vilket även visade sig stämma i 

och med att varje fallföretag hade någon från ledningsgruppen involverad i processen 

och även försökte integrera chefer på olika nivåer. Talangledning ansågs inte heller 
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vara någon ny företeelse och vissa påpekade att begreppet i sig kanske är nytt men det 

underliggande budskapet alltid har funnits. 

Alla var även eniga om att HR borde lära sig mer om strategisk beslutsfattning för att 

kunna inneha en stark och stödande roll. HR-direktörens engagemang i att lära sig att 

se på verksamheten som en helhet var något som poängterades som essentiellt. 

Faktumet att alla tvistefrågor fick understöd av fallföretagen kunde föreslå att 

litteraturen har förutspått rätt riktning för talangledning och att den även har börjat 

etablera sig i Finland.  

Utmaningarna av Cappelli upplevdes till stor del vara på en lite väl avancerad nivå, 

men fungerade som tankeställare för vissa. Vissa av modellens dimensioner var inte 

heller anpassningsbara hos en del av fallföretagen eftersom modellen är anpassad till 

ett mycket större antal anställda än vad en del av fallföretagen har, vilket kan ses som 

en brist i undersökningens resultat att utvärdera hans modell. 

Talangledning fungerar på så många olika plan, så det är väldigt starkt bundet till hur 

företaget definierar det. De som anses höra till gruppen talang är det som bestämmer 

hur systemet och processerna ser ut. 

Som en respondent uttryckte sig angående talangledning: ”ifall din VD inte bryr sig kan 

du lika gärna sticka och fiska” –Strömmus så verkar det bästa sättet att bygga upp ett 

talangledningssystem inom ett företag härstamma från en individ som är välinsatt och 

passionerad inom ämnet, och som förstår sig på business och företagsverksamheten 

som en helhet som i sin tur eftersträvar att engagera hela organisationen. Det är viktigt 

att den som jobbar med HR och ansvarar för företagets talangledning har en bra 

förmåga att skapa en helhetssyn och att identifiera vad företaget behöver som mest och 

vilka aktiviteter som passar företaget bäst. 

Min avhandling har således bidragit med att beskriva hur företag verksamma i Finland 

identifierar, implementerar och kommunicerar talangledning. Jag har även lyft fram 

utmaningar med talangledning och undersökt till vilken grad utmaningarna 

presenterade i Cappelis modell är aktuella och ifall lösningarna har anpassats eller 

anses vara väsentlig hos fallföretagen. Således belyser jag till vilken grad talangledning 

är etablerat i Finland samt förankrar det i en finsk kontext. I ett större sammanhang 

kan man tänka sig att avhandlingen bidrar genom att jämföra existerande definitioner 

och i samband med empirisk forskning granskat dem och kommit fram till att 
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talangledning är så pass företagsspecifikt att det ter sig naturligt att vart och ett företag 

har sin egen definition men att Blass (2009) definition är den som kunde vara mest 

anpassningsbart för företag i största allmänhet. 

I och med att vissa av företagen själv upplevde talangledning som ett svårdefinierbart 

koncept är det möjligt att en praktisk konsekvens av studien kunde vara att 

respondenterna och övriga som läser avhandlingen möjligtvis får en djupare insikt i 

ämnet då olika definitioner har åskådliggjorts och olika sätt att bedriva talangledning 

på har presenterats. De olika utmaningarna och potentiella förslag till hur dessa kan 

lösas kunde även vara av intresse. 

6.1. Begränsningar 

6.1.1. Undersökningens trovärdighet och äkthet 

Kvalitativa studier kan bedömas och värderas utgående från två kriterier: trovärdighet 

och äkthet. Trovärdighet består av fyra delar: tillförlitlighet (creditability), 

överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability), och möjlighet att styrka och 

bekräfta (confirmability). Tillförlitlighet kan förbättras genom triangulering och 

respondent validering. Genom att bekanta mig med fallföretagen på förhand och 

genom att läsa igenom sekundärdata har jag eftersträvat att förbättra tillförlitligheten 

genom att försöka förstå den större helhet och sammanhang som fallföretagen verkar i 

för att undvika missförstånd. Realiteten att talangledning saknar en allmängiltig 

definition, en gemensam vokabulär och konsensus om dess innehåll kan ha lett till att 

potentiella missförstånd uppkommit.  Jag har försökt undvika missförstånd genom att 

jag under intervjutillfället upprepat det som respondenten sagt för att försäkra mig om 

att jag tolkat det rätt. Jag bad även om att få kontakta respondenterna ifall något blev 

oklart så att jag kunde bestyrka vad de sagt. I tillägg till detta gjorde jag även en 

pilotintervju med en av respondenterna för att gå igenom väsentliga teman på förhand 

och för att kunna försäkra mig om vilka teman som är relevantast så att jag kunde 

försäkra mig om att min intervjuguide skulle ge mig svar på det jag uppger att jag skall 

undersöka. Under pilotundersökningen hade jag även möjlighet att diskutera 

potentiella intervjufrågor. Jag gjorde även en expertintervju efter att min övriga 

intervjuer var gjorda för att kunna diskutera och verifiera vissa slutsaster samt för att 

försöka se ämnet ur ett annat perspektiv. 
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Genom att vara medveten om att intervjuaren beteende kan ha en effekt på 

respondentens svar eftersträvade jag att följa anvisningar för att bete mig enligt 

anvisningar och inte ställa ledande frågor åt respondenten under intervjutillfället vilket 

var speciellt viktig då jag eftersträvade spontana svar. Ämnet är även av känslig natur 

så det var viktigt att försöka skapa ett förtroende till respondenten (Bryman & Bell, 

2003). Utöver detta är alla intervjuer gjorda på svenska vilket eliminerar missförstånd 

vid intervjutillfället och felöversättningar av citaten. Således kan jag presentera läsaren 

med exakta citat och ge en så sanningsenlig bild som möjligt. 

Ett potentiellt problem med min undersökning är att den är baserad på en referensram 

som har sin grund i forskning inom stora globala multinationella företag och man kan 

ifrågasätta hur anpassningsbar den är på företag i ett så pass litet land som Finland. 

Detta potentiella problem har jag försökt eliminera genom att vara medveten om detta i 

min analys och så har jag valt fallföretag som är mellanstora till stora och 

internationella eller globala. 

Överförbarhet eller replikerbarhet är svårt inom kvalitativa studier eftersom det är så 

fallspecifikt. Jag har eftersträvat att tackla problemet genom att återge en så pass fyllig 

redogörelse och ”tät” beskrivning av undersökningen så att jag förser andra med en 

databas med vars hjälp de tillåts bedöma hur överförbara mina resultat är till en annan 

omgivning (Bryman & Bell, 2003). Generaliserbarheten kan tänkas vara ganska låg i 

och med att det skulle vara svårt att anpassa resultaten till andra företag i och med att 

talangledningssystem verkar vara så företagsspecifika, men generella riktlinjer kan 

härledas (Neuendorf, 2002). En ytterligare svaghet med undersökningen är att antalet 

fallföretag är begränsat till endast sex stycken, vilket innebär att resultaten inte är 

generaliserbara för företag i allmänhet. Jag har eftersträvat att ha ett så brett och 

varierande urval som möjligt med företag verksamma i olika branscher, av olika storlek 

och av olika internationaliseringsgrad, för att följaktligen kunna generalisera och dra 

slutsatser till viss mån (Yin, 2003). I tillägg till detta har jag även försökt kompensera 

med väldigt djupgående intervjuer och djup insikt i ämnet (Ruusuvuori, Nikander, & 

Hyvärinen, 2010) för att kompensera för denna begränsning.  

En ytterligare begränsning är att intervjuerna är gjorda under en tid som kunde klassas 

som finanskris och omständigheterna avviker därmed från det normala. Detta kan även 

ses som en styrka eftersom fortsatta satsningar i talangledning kan tolkas som 

understöd för Beechler och Woodwards (2009) påstående att oberoende av de globalt 
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rådande ekonomiska omständigheterna förblir företagets förmåga att attrahera, 

utveckla, motivera och hålla kvar talang en kritisk frågeställning hos företagsledningen. 

Pålitlighet föreslås som en motsvarighet till kvantitativa forskningens reliabilitet. Jag 

har eftersträvat att försäkra mig om undersökningens pålitlighet genom att redogöra 

för varje fas i undersökningsprocessen (Bryman & Bell, 2003). Jag har eftersträvat att 

öppet redovisa metoden och i hur kategoriseringen skett, att välja lagom stora 

meningsbärande enheter, och att ha en välutformad datainsamlingsmetod och att 

beskriva det sammanhang i vilket datainsamlingen gjorts så noggrant som möjligt 

(Graneheim & Lundman, 2004). Utöver detta har jag också intervjuat en individ med 

flera års erfarenhet av företagsledningskonsultering efter att jag hade slutfört alla 

intervjuer för att diskutera mina egna preliminära tolkningar, analyser och slutsatser 

för att försäkra mig om i vilken utsträckning mina teoretiska slutsatser är berättigade 

(Bryman & Bell, 2003) samtidigt som nya insikter framkom. 

Faktumet att respondenterna alla är ledningsgruppsmedlemmar och individer som 

arbetar med talangledning kan tänkas ge resultaten mer trovärdighet eftersom deras 

svar med stor sannolikhet återspeglar företagens verkliga förfaranden. Formuleringen 

av intervjufrågorna följer även rekommendationer ur litteraturen då försäkrat mig om 

att jag verkligen har öppna frågor. Jag har således eftersträvat att styra frågorna så lite 

som möjligt och undvikit påläggandet av förutbestämda svar. Jag har eftersträvat att 

mina frågor är öppna, neutrala, singulära, tydliga, och att de tillåter respondenten 

svara på sina egna villkor. Med andra ord har jag eftersträvat att frågan varken 

bestämmer eller styr svaret. Jag har eftersträvat att ha verkligt öppna frågor som inte 

antar i vilken riktning respondentens känslor eller tankar är (Patton, 2002). 

Jag har i första hand baserat min referensram på material taget ur databasen Isi-Web 

of Knowledge och från ansedda vetenskapliga journaler för att försäkra mig om att 

resultat som presenteras verkligen baseras på tillförlitlig basfakta. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren, med utgångspunkt i insikten 

att det inte är möjligt att driva fullständigt objektiv forskning inom samhällelig 

forskning, försöker säkerställa att hon agerat i god tro. Jag har därmed eftersträvat att 

inte låta min personliga teoretiska inriktning varken påverka resultaten eller 

intervjuobjektet vid intervjutillfället (Bryman & Bell, 2003). 
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Äkthet eller autenticitet väcker några mer generella frågor som rör forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet. Jag har eftersträvat att ge en så rättvis bild som möjligt av de 

olika människors åsikter och uppfattningar som studerades. I och med att ämnet är så 

pass odefinierat finns det en möjlighet att undersökningen hjälper de som deltagit att 

komma fram till en bättre förståelse av ämnet då de får en kopia av avhandlingen vilket 

således ger avhandlingen ontologisk autenticitet. Eftersom flera fallföretag deltog i 

undersökningen kan den möjligtvis uppfylla vissa kriterier för pedagogisk autenticitet 

eftersom det är möjligt att företagen lär sig någonting av varandras förfaringssätt. 

Detta kunde potentiellt utlösa att de som medverkat i undersökningen kunde förändra 

sin situation, vilket således ger undersökningen katalytisk autenticitet. Slutligen kunde 

man argumentera att ifall deltagarna upplever att de tack vare undersökningen förstår 

ämnet bättre, har lärt sig någonting och har möjlighet att göra förändringar i deras 

situation innebär det att undersökningen har en taktisk autenticitet då deltagarna fått 

bättre möjlighet att vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2003). 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom min undersökning även var explorativ till sin natur behöver den följas upp 

och kompletteras med fortsatt forskning. Under undersökningens gång har många 

förslag till fortsatt forskning identifierats. Majoriteten av fallföretagen ansåg att de inte 

explicit hade talangledning men ändå hade det många aktiviteter och processer som 

kan anses höra till talangledning. Det skulle vara intressant att undersöka vad 

skillnaden är mellan aktiviteter och processer hos företag som explicit kallar det för ett 

talangledningssystem i jämförelse med företag som inte kallar det för det? 

Det framkom även under undersökningens gång att det potentiellt kunde finnas ett 

samband mellan ifall talangledningen formas efter företagets tillväxt. Det vore 

intressant att undersöka skillnader inom talangledning mellan företag som upplever 

stor tillväxt jämfört med företag som knappt har någon tillväxt alls. Detta kunde 

ytterligare undersökas gentemot stabila kontra instabila marknadsförhållanden. 

En ytterligare intresseväckande poäng var den centrala rollen som chefer kunde spela 

vid utvecklingssamtalen. Detta väckte tankar om forskning inom hur man kunde 

utveckla cheferna så att man försäkrade sig om rättvisande beslut. Hur HRs roll överlag 

har utvecklats och kommer att utvecklas inom talangledning skulle också vara av 

intresse. 
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Djupgående forskning inom offentliggörande av talang, dess för och nackdelar, ”Best 

practices”, psykologiska kontrakt mm. både ur arbetsgivarens och anställdas perspektiv 

skulle vara viktigt. Vidare skulle undersökning av ifall det finns något samband mellan 

företagskulturen och transparensen i företaget vara mycket intressant. Överlag har det 

forskats väldigt lite inom talangledning ur arbetstagarens perspektiv vilket kunde ge 

värdefulla insikter i ämnet. 

En annan sak som framkom var att allt som har med talang att göra är väldigt 

individspecifikt. Det skulle därmed vara intressant att bedriva forskning kring grupper 

av talang, och varför inte företag koncentrerar sig på eller eftersträvar att ha 

talangteam? Vidare forskning för hur man kunde gå tillväga, samt för och nackdelar 

skulle vara intressant att utforska. 

Vidare undersökning om vilka aktiviteter och processer som erbjuds åt dem som 

klassas som talang gentemot övriga skulle vara av intresse samt bidra till att förankra 

ämnets omfattning. I tillägg kunde skillnader mellan HRM och talangledning 

undersökas. 

Skillnader i talangledning olika branscher emellan kunde även vara intressant. Speciellt 

skillnader i talangledningsprocesser, graden av komplexitet, och att undersöka hur 

utvecklad talangledning serviceföretag gentemot tillverkningsföretag har skulle vara 

ytterst intressant. 

Vidare kunde det vara intressant att undersöka hur talangledning kunde användas för 

att underlätta förändring som i ett av fallföretagen där de går mot att erbjuda 

helhetslösningar från att ha sålt enskilda produkter. 

I tiilägg till detta skulle det vara intressant att undersöka hur väl Kaffus lyckas 

genomföra sin vision om deras framtida talangledningssystem och vilka faktorer som 

bidrog till framgång och vilka till misslyckanden.  
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BILAGA 1 Intervjuguide 

1. Förekommer uttalad talent management i ert bolag? 
 
2. Vem alla är det som jobbar med talent management hos er? 
 
3. Vem ansvarar för det? 
 
4. Sitter denna person eller någon från HR med i er ledningsgrupp (styrelse)? 
 
5. Hur skulle ni som företagsledare definiera talent management (i ert bolag)?  
 
6. Vem anses höra till gruppen av talent? 
 
7.  Varför just dessa (finns det olika grupper)? 
 
8. Enligt vilka kriterier definierar ni talent i ert bolag? 

 
9. Kan du beskriva era målsättningar med talangledning? 
 
10. Kan du berätta om processen hur talent identifieras? 

  
11. Kan du precisera hur bolaget styr identifieringen av talent? 
 
12. Har det hänt att någon som ni identifierat som talang inte hållit måttet? 
 
13. Hur hanterade ni detta? 

 
14. Ifall inga felbedömningar gjorts hos er, vad tror du är er nyckel till det? 

 
15. Kan du beskriva hur ni ser på frågan om att inom organisationen offentligöra        
personer som identifieras som talent? 
 
16. Att delge dem till alla i organisationen? 
 
17. Att enbart delge dem till talent själva? 
 
18. Att behålla infon/vetenskapen inom ledningsgruppen? 
 
19. Andra möjligheter? 
 
20.  Hur motiverar ni detta förfaringssätt? 
 
21. Vad är skillnaden på er talent management och er HRM för alla i personalen? 
 
22. Satsas det mera på de som bolaget identifierat som talent? 
23.  På vilket sätt? 
 
(om vi går in mera specifikt) 
 
24. Vad är skillnaden mellan de HRM program/praktiker/processer/ som de som 
bolaget kallar för ”talent” utsetts för/åtnjuter? 

Med tanke på: 
25  Kompensation 
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26  Performance appraisal /prestations och utvecklingssamtal 
27 - Träningsprogram (både on-the-job, arbetsrotation, projekt etc. och off-the-job så 

som träningsprogram bestående av workshops, föreläsningar, seminarier, 
mentoring, coaching etc.) 

28 - Karriär planering/stöd 
29 - Deltagande i viktiga beslut/ i strategiarbete 
 
 
Del 2 
30. Vilka är de största utmaningarna med talent management? 
 
(1. Build vs. buy) 
31. Strävar ni efter att uppskatta ert behov av talang? 
32.     Hur går ni tillväga? 
33. Vilka utmaningar ser ni med att uppskatta ert behov av talang? 
34. På vilket sätt går ni till väga för att möta denna utmaning? 
35. Finns det stora risker för felbedömning vid uppskattningen av ert behov av talang? 

 
36. (Kortsiktiga simuleringar, möjligheten att justera/avstå från  
företagsplaner ifall de kräver för mycket talang) 
 
37. Till hur stor del rekryterar ni nyckelpersoner internt respektive externt? 
 
38. Försöker ni balansera intern utveckling och extern rekrytering av nyckelpersoner 
(make vs. buy funktionen )? 
 
39. Hur ser ni på denna funktion? 
 
(Princip 2. Förbättra avkastningen på investeringen) 
 
40. På vilka sätt försöker ni öka på produktiviteten i era satsningar på talangledning 
(/HRM)? 
 
41. Anser ni att talangledning är dyrt för bolaget? 
 
42. På vilka sätt försöker ni få ner era kostnader på talent management (/HRM)? 
 
Beskriv ifall det existerar en hierarki av arbetsuppgifter och jobb som kunde möjliggöra 
utvecklingen av anställda som saknar vissa färdigheter att utveckla dem genom olika 
arbetsuppgifter (istället för dyra utvecklingsspecifika roller eller andra dyra 
investeringar)? 
 
Ifall detta inte nämns fråga då: Hur förhåller ni er till en sådan här lösning: 
  
Be arbetstagaren delta i kostnaderna, ex. frivilligt medverka i utbildnings och 
utvecklingsprogram 8ex. utvecklingsprojekt) i tillägg till deras övriga arbetsuppgifter 
Bindande kontrakt, måste stanna kvar ex. 2 år 
Fortsatt kontakt ”up-dates” med arbetstagare som lämnat företaget 
 
(Princip 3. Anpassning till osäkerheten som råder kring talangutbudet) 
 
43. Det kan vara svårt att uppskatta hur många talangfyllda individer företaget kommer 
att behöva, hur anpassar ni er till denna osäkerhet? 
 
Hur förhåller ni er till att t.ex. ha: 
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- Lösning:  Flera grupper med färre deltagare (istället för 100st en gång/år- 50st på 
våren 50st på hösten, att förutspå behovet av talang på kortare sikt. 
 
(Princip 4. Bevara investeringen genom att balansera arbetstagarens och 
arbetsgivarens intressen. (Generation y) 
 
44. På vilka sätt strävar ni efter att balansera arbetstagarens och arbetsgivarens 
intressen? 
 
Hur förhåller ni er till en sådan här alternativ lösning? Arbetstagare rangordnar projekt 
och de som ansvarar för projektet rangornar de anställda företagsledningen fattar 
beslutet –> respekt för båda parternas önskemål medan de väljer de personer vars 
talang de tror att utvecklas mest. 
Både arbetsgivarens och arbetstagaren beaktas vid val av projekt team. 
 
 
45. Kan ni beskriva hur finanskrisen har påverkat er talangledning? 
 
46. Har ni fortsatt investera i det? Varför, varför inte? 
 
47. Hur ser era framtidsplaner för talent management ut? 
 
 
Vilka reflektioner väcker följande påståenden hos er? 
 
48. Talangledning är endast en ”management fashion”. 
 
49. Talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR avdelningen. 
 
50. Talangledning är inte någon ny företeelse.  
 
51. Det är nödvändigt att HR lär sig mera om strategisk beslutsfattning för att kunna 
inneha en stark och stödande roll inom organisationens beslutsfattning. 
 
 
52. Har ni nånting ni vill tillägga? 
 
53. Skulle ni ha velat ha frågorna på förhand? 

54. Får jag kontakta er ifall nånting förblev oklart för mig? 
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BILAGA 2 Påståenden 

Konsultus 

Påstående 1: Talangledning är endast en ”management fashion”. 

”Nå det där kan man nu slänga direkt i roskisen det där citatet. Fullständigt irrelevant. 
Det är ju klart att det där är jätteviktigt och alltid varit och kommer alltid att vara. Det 
är ingen sådan här modegrej. Kanske termen eller konceptet som liksom har funnits i 
sig men själva underliggande tankesättet är alltid relevant.” 

Påstående 2: Talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR avdelningen. 

”Det är ju viktigt att HR ser till att det finns en ryggrad och en process och en stringens 
i det men nog är det ju ledningen som ska vara involvera i det här, businessledningen.” 

Påstående 3: Talangledning är inte någon ny företeelse.  

”Nå det där underskriver jag de e kanske som sagt begreppet mer än konceptet, det där 
talent management ordet som kanske inte alltid har funnits men i princip så har ju 
tankesättet säkert alltid funnits. Det har blivit mera explicit säkert” 

Påstående 4: Det är nödvändigt att HR lär sig mera om strategisk beslutsfattning för att 
kunna inneha en stark och stödande roll inom organisationens beslutsfattning. 

”Jo, det att, det här tror jag att det här är jätteviktigt, jag tror att alltför många finska 
företag har en alltför mekanisk HR-funktion som sysslar med alltför mycket 
administrativa saker och inte är en viktig del av ledningsgruppen. Så att jag skulle säga 
att det här är om man tar liksom alla funktioner inom ett företag i dag i Finland så tror 
jag att HR ligger ganska risigt till just med tanke på var man e jämfört med var man 
egentligen borde vara och det finns många HR chefer idag i det här landet som om du 
intervjuar VD:n t.ex. så tycker han att de e nu någonting som görs som en Backoffice 
funktion och håller igång de här processerna men att HR är inte med i det här, i dom 
verkliga business besluten. 

Och där tror jag att det finns en otrolig potential som blir oanvänd i och med att det 
ändå i många businessar så har de så otroligt mycket att göra med människor och att 
du har rätt människor och de är motiverade. T.ex. i vår business så det är liksom inte, 
om du har en fabrik, pappersfabrik och du optimerar tekniken så kan du köra den 5 % 
bättre eller 5 % sämre men tittar man på, man vet med sig själv och du vet med dig själv 
att om du har någon jätteintressant grej som du verkligen tycker om jämfört med 
någonting som du bara tycker att du måst göra så skillnaden är ju inte bara + - 5 % av 
vad du får till stånd utan den kan vara 90 %, de kan vara 900 % mera om du verkligen 
blir ivrig jämfört med någonting som du bara måst göra för att de hör till. Så det här e 
något som jag definitivt skriver under.” 

Kaffus 

Påstående 1: Talangledning är endast en ”management fashion”. 

”Hmm…(skratt) så som man säger i Ekenäs jo nej. Men det där inte skulle jag nu säga 
riktigt så där, men på ett sätt management fashion, men de finns bra konkreta grejer 
där i som jag nu ha lista upp men nog är det där ordet, det där konceptet är nog lite 
svårt att definiera.” 
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Påstående 2: Talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR avdelningen. 

”Det stämmer, men en HR-avdelning kan absolut inte sköta en sån där grej för den 
måste förankras i en företagsledning. Så skulle jag säga, så absolut, det stämmer.” 

Påstående 3: Talangledning är inte någon ny företeelse 

”Jag sku inte säga att det är en ny företeelse men jag sku säga att kanske de ha liksom, 
vad heter de nu, själva aspekten av talang, människor ha vad heter det nu på svenska 
korostuu… Accentueras under de senaste åren så på det viset inte en ny företeelse men 
den ha bara blivit en större grej, men själva aktiviteterna som finns inom talangledning 
dom är inte nya. (J: Så det har då bara fått mera uppmärksamhet?) Uppmärksamhet, jo 
så sku jag säga...” 

Påstående 4: ”Det är nödvändigt för HR att lära sig mera om strategisk beslutsfattning 
för att kunna inneha en stark och stödande roll inom organisationens beslutsfattning” 

”Det tycker jag är bra, alltså absolut. Ju mera en HR funktion kan lära sig om strategi 
eller egentligen om hur den där affären fungerar desto mera kan dom stöda. Det är helt 
klart så.” 

Strömmus 

Påstående 1: Talent management är endast en management fashion? 

”Bullshit. Det är skräpprat.” 

 Påstående 2: Talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR avdelningen. 

”100 % av samma åsikt. Det måste, som jag sa tidigare, VD:n at the end of the day. 
Cheferna i synnerhet måste ansvara för det. HR har verktygen och processerna och kan 
stötta. Cheferna måste ta ansvar.” 

 Påstående 3: Talangledning  är inte någon ny företeelse 

”Håller helt med. Jag gjorde min avhandling om talent management på 80-talet så inte 
är det något hemskt nytt och min pappa hade då jobbat länge med talent management 
på 70-talet. Så det är ingenting nytt på något sätt.” 

Påstående 4: Det är nödvändigt för HR att lära sig mera om strategisk beslutsfattning 
för att kunna inneha en stark och stödande roll inom organisationens beslutsfattning. 

”Jo! absolut, men jag skulle öka det här strategisk beslutsfattning... jag skulle 
egentligen ta en annan... det är viktigt att HR förstår sig och är intresserad av 
businessen, har åsikter och tankar om affärsverksamheten. Det är den viktigaste... 
strategisk beslutsfattning är en grej, men både min gamla chef och min nuvarande 
chef... inte har de mig med i ledningsgruppen p.g.a. att jag kan HR. De har mig, eller 
den här rollen i ledningsgruppen för att kunna delta i att föra bolaget vidare och inte 
bara inom ett smalt HR-område utan mycket bredare. Så det där att överhuvudtaget 
vara affärsintresserad, businessintresserad är a och o.” 

Bilus 

 Påstående 1: Talangledning är endast en management fashion. 



 

 

125 

”Om du inte har förstått vad det är, om du inte förstår vad talangledning är eller dess 
innebörd så är det definitivt en management fashion. Men om, jag menar vi talar inte 
om talangledning för att de skulle råka vara ett trendigare ord än Bilus Leader, så i 
mina ögon så är det definitivt inte en management fashion. Men om jag inte skulle ha 
vårt koncept så skulle jag lika gärna kunna säga att äh det där e någonting som är 
trendigt idag men det kommer något annat i morgon.”  

Påstående 2: Talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR-avdelningen. 

”Absolut… inte ens en sekund att jag skulle fundera på det att de inte sku vara så.” 

Påstående 3: Talangledning är inte någon ny företeelse. 

”Nä, nä… Att om jag började på Ford -87 så fanns där ren det då, och jag tror att många 
Amerikanska bolag har haft det långt, långt, långt före den tiden. Så definitivt inte 
någonting som någon skulle ha hittat på just nu.” 

Påstående 4: Det är vikigt att HR-avdelningen lär sig mera om strategisk 
beslutsfattning för att kunna inneha en stark och stödande roll i organisationens 
beslutsfattning 

”Beror på bolagets storlek, om du har ett stort bolag så tror jag att HR måste ha en slags 
roll att förvalta eller sammanställa de här sakerna, men jag tycker att det är ännu 
viktigare att respektive ledningsgrupp känner för det ansvar som finns där. Jag tycker 
inte att man skulle kunna delegera en sådan sak som karriärplanering åt en HR-
avdelning. Men jag tror att ett stort bolag, koncern, för att få den där systematiken och 
strukturen så finns det en HR-roll där.”  

Elektro 

Påstående 1: Talangledning är endast en managment fashion 

”Nä, det sku jag inte säga. Det är en grundprocess i alla fall hos oss.” 

Påstående 2: Talangledning är för viktigt för att endast skötas av HR-avdelningen 

”Det stämmer det är en del för hela ledningen och alla chefer, att HR kanske är med 
och styr processen och hjälper till men det är chefernas arbete.” 

Påstående 3: Talangledning  är inte någon ny företeelse 

”Det stämmer säkert, att säkert processerna har utvecklats och hur man diskuterar och 
använder det men jag tror att det alltid har funnits i någon form kanske mer så här, 
kanske inte så systematiskt men jag tror det alltid har funnits.” 

Påstående 4: Det är vikigt att HR-avdelningen lär sig mera om strategisk 
beslutsfattning för att kunna inneha en stark och stödande roll i organisationens 
beslutsfattning” 

”Jo, det stämmer säkert och vi inom Elektro så har man gjort på det sättet att förut så 
fanns det HR chefer som skötte om administration och skötte om lite allt möjligt och 
ibland var de med ledningsgruppen och ibland inte men nu har det strategiskt byggs 
upp att det finns en HR-business partner i varje bolag som är på ledningsgruppsnivå 
och alla HR-administration och rapportering sköts av HR, kallas chefsservice, sån 
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därna HR-team som koncentrerar sig på den biten. Så att det är helt strategiskt gjort 
och klart att HR-business partners har en strategisk roll och alla administration och 
annat sköts av en annan grupp. Så att det här är helt i linje med som vi gjort i Finland 
nu som jag också anser att är helt rätt.”  

Bankus 

Påstående 1: Talangledning är endast en management fashion. 

”Nä det är det inte det är, chefsförsörjning är jätte essentiellt för styrning av ett 
företag.” 

Påstående 2: Talangledning  är för viktigt för att endast skötas av HR avdelningen 

”Det här är sant också det måste vara ihop med företagsledningen med 
affärsverksamhetsledningen, det är så.” 

Påstående 3: Talangledning  är inte någon ny företeelse. 

”Nä, det är det inte. Det har alltid varit i goda välskötta företag de har alltid måsta 
fundera på kontinuitet.” 

Påstående 4: Det är nödvändigt att HR lär sig mera om strategisk beslutsfattning för att 
kunna inneha en starkt och stödande roll inom organisationens beslutsfattning 

”Jo, men det är så och det är jätte viktigt att de som jobbar på HR att de också har själv 
erfarenhet över att göra affärer, sikt på den här verksamheten och då har man mycket 
bättre koll över vilka egenskaper och på vilket sätt och vilka som är de brännande 
punkterna i en viss funktion, absolut.” 
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BILAGA 3 E-post beskrivning av intervjun 

Bästa mottagare, 
 
jag skriver för tillfället min pro gradu-avhandling med rubriken ”Talangledning: vad 
det är och hur det implementeras” med Företagsledning och organisation som 
huvudämne på Hanken. 
 
I min kandidatavhandling skrev jag om "Identifiering och utveckling av High 
Potentials". Jag tyckte ämnet var väldigt intressant och därför beslöt jag mig för att 
fortsätta inom samma område i min magistersavhandling. 
 
Eftersom ämnet talent management på senaste tiden erhållit mycket uppmärksamhet 
är ämnet av intresse för både affärslivet och forskare.Trots detta är forskningen inom 
området fortfarande bristfällig. Detråder bland annat en oroväckande brist gällande en 
klar definition, ämnets omfattning, samt övergripande mål för talent management. 
 
Syftet med min avhandling är att beskriva hur företagsledare uppfattartalent 
management och hur det implementeras. Utöver det är jagintresserad av de 
utmaningar som existerar inom talent management samt 
på vilka sätt företagsledare strävar efter att möta dessa utmaningar.Intressant är även 
om finanskrisen har påverkat företagens syn samt målsättningar för talent 
management. 
 
Min avhandling är kvalitativ till sin natur, vilket innebär att jag gör ett antal 
personintervjuer som räcker ca en timme. Jag skulle vara väldigt tacksam ifall Ni kunde 
ställa upp för en intervju helst inom 
juni månad, men någon annan tidpunkt under sommaren går också bra. 
 
Kontakta mig gärna på julianne.borman@hanken.fi eller på 040-730 37 33 ifall Ni har 
frågor. Vänligen meddela även om Ni har möjlighet att delta och när Ni kunde ställa 
upp på en intervju, tidsåtgång ca 1 timme. Jag kontaktar Er även på nytt om en vecka 
för att närmare komma överens om tidpunkten för intervjun. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Julianne Börman 
Ekon. stud. 
 


