
1 
 

UPPSALA UNIVERSITET 

Företagsekonomiska institutionen 

Kandidatuppsats HT 2012, 15 ECTS 

Inlämningsdatum: 2013-01-17 

 

GLOBAL TALENT MANAGEMENT UR 

EN SVENSK SYNVINKEL 
– Med potential och transparens i periferin 

 

 

Författare: Andersson, Helene och Tran Le, Linh Chi 

Handledare: Katarina Hamberg Lagerström 

 

 

 

 



2 
 

Förord 

Vi har från november 2012 till januari 2013 arbetat med att utforska området GTM.  

Det har varit en resa med både mot och medgångar som har resulterat i en kandidatuppsats 

som vi hoppas ska kunna bidra till litteraturen om ämnet och företagens fortsatta arbete med 

GTM. 

Vi vill först och främst tacka Katarina, vår handledare, för att ha öppnat våra ögon för ämnet 

och tillfört ett stort engagemang genom hela arbetet. Utan dig hade uppsatsen saknat sin 

essens, du hjälpte oss att göra potential till performance.  

Vi vill även tacka alla deltagande respondenter för bidraget till denna studie. Era intressanta 

svar bidrog enormt till denna uppsats och vi hoppas att ni finner de resultat vi funnit 

intressanta.  

Slutligen vill vi tacka våra opponenter för deras engagemang i att förbättra uppsatsen, era 

synpunkter har varit ovärderliga. 

 

Vi önskar er en trevlig läsning! 

Uppsala, 17 januari, 2013 

 

______________  ______________ 

Helene Andersson  Linh Chi Tran Le 
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Sammandrag 

Företag blir alltmer multinationella och detta har gjort dem beroende av en mer globaliserad 

syn på företagsstyrning. Därför fokuserar företag idag på att hitta förmågor och talanger som 

kan leda under globala förhållanden. Denna studie behandlar ämnet Global Talent 

Management (GTM), en personalplaneringsprocess som syftar till att skapa en grupp 

medarbetare med särskild god prestationsförmåga och hög potential, för att vidare utveckla 

dessa till att förverkliga företagets strategier. Prestationsmätning har använts sedan länge av 

företag men när det kommer till potential finns svårigheter i att kvantifiera detta då det är 

något som lätt blir subjektivt. Otydligheten som detta problem ger speglar sig även i hur 

transparenta företagen är med processerna av GTM i organisationen. 

Syftet med denna studie blir därför att kartlägga hur svenska företag använder GTM med 

särskilt fokus på variabeln potential och hur transparenta de är med sitt arbete i organisationen 

Syftet hoppas infrias genom att studera fyra multinationella företag med rötter inom den 

svenska servicesektorn. Detta har gjorts genom personintervjuer med medarbetare på 

respektive HR-avdelning. Studien har även gått djupare inom två av företagen då författarna 

intervjuat en mellanchef som plockat ut en talang samt talangen själv.  

Resultatet som fanns var att GTM är en process som skiljer sig från företag till företag men 

vad som gör det framgångsrikt är en tydlighet i arbete med processerna både angående 

potential och transparens. Då detta leder till en tydligare koppling till företagets strategier. 

Keywords: Global Talent Management, Global Talent Pools, Talangpooler, Potential, 

Transparens, Talanger, Ledarskap, Strategi 
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 1. Jakten på talang 

1. Jakten på talang 

“Companies are about to be engaged in a war for senior executive talent that will remain a 

defining characteristic of their competitive landscape for decades to come. Yet most are ill 

prepared, and even the best are vulnerable.” 

McKinsey, 1998 

The War for Talent 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Ovanstående citat kommer från en studie som utfördes av konsultfirman McKinsey 1998. 

Studien var startskottet för något som senare kom att kallas Global Talent Management 

(GTM). Företag expanderar idag alltmer över landsgränser och blir alltmer multinationella. 

Skapandet av dessa relationer mellan länder har gjort företagen beroende av en mer 

globaliserad syn på företagsstyrning. De fokuserar därför allt mer på att hitta förmågor och 

talanger som kan leda under dessa globala förhållanden (Scullion et al., 2010). Precis som 

citatet ovan tyder på så finns det dock brister i hur multinationella företag sköter sin 

identifiering av talanger i dagsläget (McDonnell et al., 2010; Scullion, 2010; Tarique & 

Schuler 2010). GTM utvecklar företags förmåga att framgångsrikt hitta och utveckla talang, 

något som är lönsamt för företag på flera sätt; dels bidrar det till en överblick av företags 

humankapital, men är även lönsamt att samla de särskilt kompetenta medarbetarna, 

talangerna, i en grupp. Dessa grupper kan skapa en styrfördel i företagets kärna, och 

omnämns i litteraturen som talangpooler (McDonnell et al., 2010).  

GTM har möjligheten att utgöra ett företags viktigaste strategier inom verksamhetsstyrning, 

men är trots detta ett område där företag fortfarande inte är tillräckligt effektiva (Scullion et 

al., 2010). I artikeln ―The war for talent‖ skriver McKinsey (1998) om hur avgörande 

talanger, och hanterandet av dem, är inom ett företag. Studien som artikeln baseras på handlar 

om hur man bör fylla positionerna inom en firma med högpresterande medarbetare, och hur 

man således fasar ut underpresterare ur företaget. Traditionellt användande av GTM kan 

därmed sägas vara prestationsfokuserad (Dries & Peperman, 2012). McKinsey (1998) för 

även diskussionen vidare med hur viktigt det är att definiera key roles inom företag, alltså de 

roller som är direkt avgörande för hur firman presterar. Vidare menar de att företag bör 

fokusera på att fylla de rollerna med rätt anställda för att bli framgångsrika. I en annan studie 

utförd av konsultfirman PwC (2008) uppgav 70 % av undersökta chefer att de idag spenderar 
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20 % av sin tid åt GTM, och 89 % av chefer uppgav att personalfrågan är en topprioritering 

för deras arbetsgivare. Trots att det gått nästan 15 år sedan McKinsey lyfte ämnet är det, ur ett 

akademiskt perspektiv, fortfarande relativt outforskat. Dessutom visar forskningen som finns 

att företags redovisning av arbete med GTM sällan stämmer överens med verkligheten 

(Collings et al., 2010), det finns därför ett behov av fler empiriska studier inom området. 

Att det finns idag brister i det teoretiska ramverket kring ämnet GTM tydliggörs vidare i den 

spretiga definitionen av vad GTM egentligen är (McDonnell et al., 2010; Tarique & Schuler, 

2010). Akademiker har försökt kartlägga hur multinationella företag utvecklar och arbetar 

med GTM och talangpooler. Man har fastställ att det huvudsakliga syftet med poolerna är att 

deltagarna, alltså talangerna ska kunna ta ledande positioner på de multinationella företagen 

och samtidigt utvecklas för att ta plats på en mer globaliserad marknad (Tarique & Schuler, 

2010). Dessa talanger väljs idag främst baserat på två kriterier, performance och potential 

(Scullion et al., 2010). Performance kan mätas på olika sätt, där det enklaste är att ge en 

medarbetare ett mål för att sedan se hur utfallet blir i jämförelse. Performance mäter därför 

hur talangen bidrar till företaget idag, medan potential mäter förmågan att leverera imorgon. 

McDonnell et al. (2010) menar att förmågan att redan i ett tidigt skede identifiera vilka 

personer som med tiden kommer kunna ta över strategiskt viktiga roller, kan vara den 

avgörande skillnaden mellan ett företags framgång eller misslyckande. Konsensus råder 

därför bland både akademiker och praktiker inom fältet att mer forskning kring tydligare 

kriterier av ledarskapspotential behövs (Dries & Pepermans, 2012). Eftersom potential är 

svårt att kvantifiera samtidigt som det råder spridda meningar angående vad som egentligen 

utgör potential kan svårigheter i att kommunicera arbetet med GTM uppstå för företag på ett 

tydligt sätt för alla medarbetare i organisationen. Företag måste även överväga det faktum att 

det finns fördelar med att vara transparenta med strategier då det kan leda till ökad motivation 

bland anställda (Uren, 2007). 

1.2 Problemformulering och syfte 

Då GTM är ett nytt fenomen inom den akademiska litteraturen finns ett värde att empiriskt 

studera företags arbete med GTM på en strategisk, operativ och deltagande nivå. Hur talanger 

väljs ut till poolerna blir centralt för att kartlägga de typer av talanger företagen är intresserade 

av. Som ovan nämnts väljs talanger främst baserat på två kriterier, performance och potential 

(Scullion, et al., 2010). Performance går alltså att mäta genom att utvärdera de resultat 

talangerna hittills levererat. Detta räcker dock inte till idag för att kvalificeras som en 
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framgångsrik ledare. Multinationella företag behöver också mäta talangernas potential för att 

bedöma dennes förmåga att leda i en global miljö i framtiden (Ahmadi et al., 2012). 

Vidare råder det en oenighet i litteraturen angående hur företag ska förhålla sig till 

transparensen av GTM-arbetet och utmärkandet av talanger i företag. Uren (2007) 

argumenterar för fördelarna med en tydlig strategi inom företaget medan Kleinbeck et al., 

(1990) menar att bekräftelse sällan motiverar högpresterande anställda, samtidigt som det 

enligt Coulson Thomas (2012) finns en fara med att särskilja högpresterande anställda då 

kollegor kan känna sig hotade. Denna studie är ett bidrag till litteraturen om GTM i allmänhet, 

och till svenska företags arbete med det i synnerhet. Syftet med denna studie blir därför att 

kartlägga hur svenska företag använder GTM med särskild fokus på variabeln potential och 

hur transparenta de är med sitt arbete i organisationen.  

1.3 Frågeställningar 

Detta syfte mynnar därmed ut i tre huvudsakliga frågeställningar med nyckelordet hur: 

- Hur arbetar svenska företag med GTM? 

- Hur arbetar svenska företag med variabeln potential? 

- Hur arbetar svenska företag med transparens angående arbetet med GTM? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att gå efter den följande dispositionen; 

 

Kapitel 2 – Teoretiskt ramverk 

I det andra kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk. Detta består av en generell 

litteraturöversikt av GTM, dess syfte och process. Därefter behandlas litteratur om potential 

och transparens inom GTM särskilt, då dessa utgör fokusområden för uppsatsen.  

 

Kapitel 3 – Metod 

Här presenteras hur denna studie, med intervjuer som huvudsaklig metod har samlat in 

empirisk data från fyra svenska multinationella företag, har utförts och varför detta arbetssätt 

valts. Vidare diskuterar detta kapitel även begränsningar i studiens samt dess validitet.  
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Kapitel 4 - Empiri 

Detta kapitel presenterar studiens empiri och de undersökningsresultat som funnits vid 

intervjuerna med de fyra företagen. Dessa empiriska resultat har uppdelats upp i sju teman; 

organisation, förändring, struktur, urvalsprocessen, potential, transparens, syfte samt 

resultat. 

 

Kapitel 5 – Analys 

I analysen kommer studiens undersökningsresultat förklaras och här utreds även den funna 

empirin med hjälp av det tidigare presenterade teoretiska ramverket.  

 

Kapitel 6 - Slutsatser 

Kapitel 6 återkopplar till studien problematisering och syften och försöker med hjälp av funna 

resultat dra slutsatser angående studiens givna teman.  
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 2. Teoretiskt ramverk 

2. Teoretiskt ramverk 

I och med att gränser mellan länder blir allt mer utsuddade blir även företag mer globaliserade 

än någonsin (Schuler et al., 2010) och en bidragande faktor till att allt fler företag expanderar 

till mindre utvecklade länder är skillnader i arbetskostnader (Galvin et al., 2010). Då företag 

blir verksamma i fler länder blir även kunder och arbetskraft multinationellt aktiva. 

Konsumenter är inte längre bundna till att köpa produkter på sin egen marknad och arbetskraft 

kan röra sig utanför den egna arbetsmarknaden. Rörligheten mellan olika marknader ökar 

därför konkurrensen för rekrytering av kompetent arbetskraft (Schuler et al., 2011).  

Definitionen av kompetent arbetskraft skiljer sig mellan branscher, men en övergripande 

beskrivning av den globala arbetsmarknaden idag är att den är mer kunskapsintensiv än 

tidigare (Grove, 2010). Att medarbetare besitter förmågan att skapa ny kunskap och att 

integrera den i en organisation är en huvudsaklig fråga för många multinationella företag idag. 

Utöver detta finns även en växande önskan att rekrytera starkt motiverade arbetare då dessa 

anses bidra mer till företagets resultat genom att arbeta mer energiskt och fokuserat och på så 

sätt vara mer produktiva (Grove, 2010). 

Samtidigt som utbudet av arbetskraft blir större ställs även högre krav på rätt arbetskraft av 

företag. Jakten på rätt kompetens bland företag ökar även behovet av att identifiera och 

behålla rätt arbetare (Schuler et al., 2011). För att kapitalisera humankapital använder sig 

många företag av GTM, som kan beskrivas som ett verktyg som konkretiserar en lösning på 

ovanstående problem och kan därför sägas vara en del av företagens Human Resources (HR) 

avdelning. Men gränserna är inte alltid glasklara, det råder oenigheter om hur det nya 

fenomenet GTM skiljer sig från den sedan länge utövade International Human Resource 

Management (IHRM) (McDonnell et al., 2010). De största skillnaderna är dock att IHRM är 

ett mer övergripande ämne både angående hur många inom organisationen det berör, men 

IHRM är också ett område som studerats betydligt längre än GTM och det har därför 

utvecklats fler strategier inom IHRM än inom GTM (McDonnell et al., 2010). 

2.1 Global Talent Management 

Trots att GTM är ett aktuellt och omdiskuterat ämne, har en enad definition på vad GTM 

egentligen är inte fast ställts av akademiker. Schuler & Jackson, (2007) och Becker & 

Huselid, (2006) argumenterar för att GTM är att förvalta och upptäcka de anställda i ett 

företag som personifierar humankapital, det är därför synonymt med Human Capital 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951609000807#bib92
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951609000807#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951609000807#bib7
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Management enligt Ingham (2006). Enligt Scullion & Collings (2007) innebär GTM att 

integrera och utveckla ett företags resurser internationellt genom att proaktivt identifiera 

högpresterande medarbetare och/eller medarbetare med hög potential för att ta mer komplexa 

roller i den internationella organisationen.  

Även om det råder oenigheter i definitionen av GTM så återfinns ändå gemensamma drag. Att 

identifiera en grupp som påvisar särskilt hög utvecklingspotential och prestationshistorik är 

återkommande i litteraturen. Medlemmarna i gruppen omnämns också ofta som talanger 

(Stahl et al., 2007). Förutom det gemensamma draget att identifiera dessa är flera akademiker 

överens om att GTM behandlar tre huvudelement; attrahera, utveckla och behålla talanger 

(Scullion & Collings, 2007;McDonnell et al., 2010; Tarique & Schuler, 2010). För att 

attrahera talang är det viktigt att HR-avdelningen i organisationen har ett starkt varumärke, 

framför allt för att locka talang externt. En annan aspekt att ta hänsyn till är att tänka på vilken 

slags talang man vill attrahera (Tarique & Schuler, 2010). När man väl rekryterat rätt talanger 

är det viktigt att utveckla talangen, särskilt eftersom högpresterande medarbetare idag ofta 

kräver en målbild i form av ett nästa steg i organisationen (Kapucu et al., 2011). Utveckling 

sker ofta konkret i mindre projekt, så som utbildningar eller nätverkssamarbeten (McDonnell 

et al., 2010). Slutligen för att bibehålla engagemang som man skapat genom att attrahera och 

utveckla talangerna måste de vårdas konstant. Eftersom utvecklingsarbete ofta innebär en stor 

kostnad är det viktigt att de talanger företaget investerat i stannar inom organisationen för att 

utvecklingen ska ge önskad effekt (Tarique & Schuler, 2010). 

Sammanfattningsvis föreslås GTM i denna studie vara en personalplaneringsprocess som 

syftar till att skapa en grupp medarbetare med särskild god prestationsförmåga och hög 

potential för att utveckla dessa till att förverkliga företagets strategier. 

2.1.1 Global Talent Pools 

Grupperingen som omnämnts ovan refereras i litteraturen som talangpooler, och individerna i 

talangpooler benämns som talanger. Dessa delas ofta in i två grupper; den första innefattar 

personer som besitter någon slags specialkompetens och är på så sätt essentiella för företaget. 

Den andra gruppen består av medarbetare som anses kunna ta nästa generations 

ledarskapsroller i organisationen, de omnämns ofta som high potentials (McDonnell et al, 

2010). Dessa personer antas kunna ta över företagets viktigaste roller i framtiden, så vilka 

dessa personer är därför avgörande för företagets framtida framgång eller misslyckande 

(McDonnell et al, 2010). 
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För att chefer ska kunna identifiera dessa talangfulla medarbetare används olika verktyg. Ofta 

formuleras en standardmall för en viss typ av personlighet med önskvärda egenskaper för att 

kunna avancera i organisationen. De standardiserade egenskaperna lär sig sedan chefer att 

känna igen, antingen genom utbildning eller via frågeformulär som används vid utvärderingar 

av talanger (Lombardo & Eichinger, 2000). Att utforma mallar och standardsystem för att 

samtliga medarbetare ska ha möjligheten till att bli identifierad som talang kan göra att 

anställda som chefer vill satsa på långsiktigt kortsiktigt kan falla mellan stolarna. Detta 

medför problemet att samtidigt som man vill att systemet ska vara enkelt och lätt att hitta 

vägar i, behöver det vara komplext för att människor och deras egenskaper och utvecklingar 

är komplexa (Uren, 2007). Det är därför viktigt att se över en stor del av företagets anställda 

för att försäkra sig om att inte gå miste om någon talang (Collings et al., 2010). 

Enligt Mäkelä et al., (2010) är själva urvalsprocessen av talangerna en tvåstegsprocess; (1) 

Inledningsvis i detta steg bestämmer man om en medarbetare har vad som krävs för att bli 

identifierad som talang. Detta steg bör därför ses som ett filter för att minska antalet 

kandidater till ett mer hanterbart nummer. Oftast är det den närmaste chefen till medarbetaren 

i frågan som står för detta steg av processen. Denne chef tar beslutet, baserat på sin personliga 

erfarenhet, att rekommendera potentiell talang. (2) I det andra steget i processen revideras 

potentiella kandidater för att slutligen väljas in i en talangpool. Detta steg utförs av HR-

ansvariga på HQ, detta för att minimera personliga värderingar och öka standardiseringen av 

talangerna (Mäkelä et al., 2010). Brooklyn Derr (1985) finner liknande resultat i sin studie att 

de undersökta företagen oftast låtit närmaste chef själva utvärdera sina medarbetare, för att 

sedan träffas i ledningsgrupper för att diskutera de olika nomineringarna gemensamt. Företag 

bör även diskutera sina talangpooler löpande och hålla dem uppdaterade då potential är något 

som förändras över tid (Lombardo & Eichinger, 2000). 

2.3 Potentialen  

I takt med att man uppmärksammar talanger som allt viktigare strategiska delar av företagets 

verksamhet så har även behovet av att kunna identifiera dem ökat (Silzer & Church 2009). De 

flesta befintliga modeller om ledarskapspotential baseras på olika kriterier (t.ex. Hogan et al., 

1994; Lombardo & Eichinger, 2000). Dries och Pepermans (2012) svarade på ett underskott 

av empiriska studier i litteraturen på identifieringen av ledarskapspotential genom att utveckla 

en sammanställande modell av tidigare uttalade kriterier för ledarskapspotential. Modellen 

föreslår att organisationer bör fokusera på att identifiera fyra förmågor hos talangfulla 
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Växande 
Ledarskapsförmåga 

Analytisk förmåga 

Inneboende driv Inlärningsförmåga 

medarbetare: (1) analytisk förmåga, den utsträckning talanger kan handskas med komplex 

information, beslut samt problem; (2) inlärningsförmåga, den utsträckning talanger är villiga 

och kapabla till att dra lärdom från egen erfarenhet; (3) inneboende driv, den utsträckning 

talanger är ambitiösa och drivna; och (4) växande ledarskapsförmåga, den utsträckningen 

talanger uppvisar en orientering, tendens eller attraktion till ledarskap (Dries & Pepermans, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Dries & Pepermans sammanställda modell över ledarskapspotential 

En av de största svårigheterna med att mäta potential är att gå från att endast välja talanger 

baserat på en subjektiv magkänsla till ett mer objektivt, systematiskt arbetssätt med variabeln 

(Dries & Pepermans, 2012). En konsekvens av detta är att arbetet med potential inte fått det 

resultat som avsetts (Dries & Pepermans, 2012). Tidigare studier (t.ex. Briscoe & Hall, 1999; 

Lombardo & Eichinger, 2000; Pepermans et al., 2003) har visat att i verkligenheten så väljs 

talangerna oftast ut endast baserat på deras performance (Dries & Pepermans 2012). Detta 

beror oftast på en dålig uppfattning om skillnaden mellan performance och potential, men 

handlar i de flesta fall om en otydlig definition av vad potential egentligen är (Silzer & 

Church 2009). Enligt Uren (2007) är det ett stort problem eftersom en viktig del av ett 

framgångsrikt arbete med GTM att ha en klar differentiering mellan performance och 

potential samt att med hjälp av de två begreppen har en tydlig definition på vad som är talang 

Huvud Hjärta 

Personligt 

Sammanhang 
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för att få en enhetlig bild genom hela organisationen bör företag därför vara tydliga i sin 

transparens när det kommer till GTM (Uren 2007). 

2.4 Transparens 

Utvalda talanger väljs ofta som tidigare nämnt baserat på vad som utövas hittills medan 

talanger även måste tillgodose de behov och strategier som företaget vill nå imorgon (Uren, 

2007). Berggren och Bernshteyn (2007) argumenterar för att transparens kan inta fyra olika 

nivåer i ett företag (se figur 2). Den första nivån infinner sig då ett företag är helt 

intransparenta för strategier, även för sina egna anställda. Detta kan ske i en väldigt 

konkurrensutsatt marknad där ledningen inte kan riskera att de anställda sprider vidare 

strategin till utomstående som kan komma i kontakt med andra spelare på samma marknad.  I 

den andra nivån av transparens är högsta ledningen medveten om strategin men chefer i linjen 

är fria att tolka strategier lokalt. Linjechefen är alltså medveten om vad strategin betyder för 

denne hierarkiskt men väljer själv vad denne behöver fokusera på för att nå sina individuella 

mål på det sätt han eller hon tror är mest lämpligt. Den här typen av transparens är vanlig i 

stora multinationella företag då det är svårt att nå en enhetlig bild globalt.  Den tredje typen av 

transparens innebär att strategin är genomgående i hela organisationen förutom på de allra 

lägsta nivåerna, alltså i fronten. Detta är vanligt förekommande inom serviceyrken. 

Utmaningen för chefer är att styra sina medarbetare med strategin som bakomliggande syfte 

med egna metoder och tolkningar. Den fjärde och sista typen av transparens är när strategin är 

synlig genom organisationen och även utarbetad på individnivå, alltså att varje anställd har 

mål som tillsammans infriar företagets strategi. Den sistnämnda typen av transparens blir 

alltmer eftersträvad i dagen konkurrensutsatta marknad. (Berggren & Bernshteyn, 2007). 

Transparens av strategier leder enligt samma studie till att anställda känner sig som en del av 

organisationen och en bättre förståelse av sambandet mellan ens egen prestation och 

företagets prestation. Transparens bidrar också till att den anställde förstår hur han eller hon 

relaterar till andra anställda och deras prestationer (Berggren & Bernshteyn, 2007). 
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Figur 2 Berggrens & Bernshteyns modell över strategitransparens i företag 

Enligt Urens studie (2007) uppvisade 67 % av företagen, där GTM var välutvecklat och 

genomströmmande i organisationen samt transparent för medarbetarna, bättre utveckling på 

aktiekapital än det företag där man arbetade med detta endast på toppnivå under en fem års 

period (Uren 2007). Hon hävdar vidare att transparens bör fokuseras på att utvecklas bland 

företagets intressenter, chefer och HR-personal. En av de viktigaste slutsatserna av studien är 

att budskapet som sprids genom organisationen måste vara konsekvent, därför ter det sig 

naturligt att om företaget väljer att vara transparent, att då vara helt transparent för att undvika 

att gå i fallgropen att hamna i ett slags mellanting och på så sätt skapa osäkerhet och 

spänningar mellan medarbetare och chefer (Uren 2007). Transparens med GTM-arbete kan 

leda till ytterligare motivation bland högpresterare som drivs ofta av tydliga mål. Målen blir 

dock meningslösa utan återkoppling, precis som återkoppling blir meningslöst utan mål. 

Beröm ges fördelaktigt vid slutpunkten av ett arbete snarare än under, eftersom studier visat 

att högpresterare arbetar effektivare när de inte nått sitt mål än när de får bekräftat att de 

arbetar enligt plan i samband med beröm (Kleinbeck, 1990 ). Därför måste en högpresterare 

ges ytterligare utmaningar, eftersom ett erkännande om måluppfyllelse sällan ger 

medarbetaren något, då han eller hon redan förväntat detta av sig själv. Berömmet som ger en 

positiv känsla för stunden kan övergå i långsiktig nöjdhet om denne inte påminns om att det 

fortfarande finns andra mål att nå (Kleinbeck, 1990 ). 

Nivå 1 

Total intransparent Konkurrensutsatta marknader 

Nivå 2 

Högt uppsatta chefer medvetena om strategin Linjechefer tolkar strategin lokat 

Nivå 3 

Transparent Strategi förutom för fronten Cheferna styr med strategin i åtanke 

Nivå 4 

Helt transparent strategi 
Varje medarbetare har individuellt mål 

anpassat till företaget strategi 
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Kaur Mahal (2012) introducerar i sin studie att högpresterande medarbetare identifierar sig 

med högpresterande organisationer och med en känsla av samhörighet ökar motivationen att 

hjälpa organisationen framåt. Han menar vidare att anställda med höga ambitioner numera har 

möjlighet till avancemang inom organisationen som ett krav för att känna sig nöjd med sitt 

arbete. (Kaur Mahal 2012). Talanger uppskattar när företaget uppmärksammar dem men trots 

fördelarna med ett öppet GTM-arbete undviker företag att vara helt transparenta för att 

förhindra medarbetare som inte blivit utnämnda till talanger från att bli förnärmade och 

därmed mindre produktiva (Zupek Farell, 2012). Om talanger känner att kunskap och 

förmågor belönas minskar det risken att de söker sig utanför organisationen. Utmaningen är 

att fortfarande få resterande medarbetarna att känna sig behövda. När företaget öppet 

förmedlar medarbetares styrkor och svagheter så visar man även en villighet till att hjälpa 

dem utvecklas, därmed gynnas samtliga medarbetare av transparens (Zupek Farell, 2012). 

En brist på transparens i GTM-processen kan dessutom leda till en tro om favorisering. Om 

det inte finns en klar bild över varför företaget arbetar med GTM, ett tydligt syfte, så kommer 

medarbetare se det som en oseriös process där urvalen baseras på subjektiva åsikter (Couch, 

2012). Medarbetare som anses vara favoriserade kan utgöra en hotbild för övriga kollegor 

som därmed exkludera dem från massan på arbetsplatsen, konsekvensen av detta kan leda till 

svårigheter för talanger att socialisera sig på arbetsplatsen (Coulson-Thomas, 2012).  

2.5 Sammanfattning av teori 

Teorin visar att GTM har sin grund i globaliseringen och ökade krav på arbetsgivare och 

medarbetare. Definitionen för begreppet är spretigt men kan sammanfattas med att GTM är en 

personalplaneringsprocess som syftar till att infria företagets strategier. GTM använder sig av 

begreppet talang som en person med särskilt hög prestationsförmåga och hög potential 

(Scullion et al., 2010). Potential kan sammanfattas som fyra sammantagna begrepp; (1) 

analytisk förmåga, (2) inlärningsförmåga, (3) inneboende driv samt (4) växande 

ledarskapsförmåga (Dries & Pepermans, 2012). Eftersom att potential kan vara svårt att 

identifiera uppstår svårigheter för chefer att identifiera talanger bland medarbetare. Uren 

(2007) menar att företag där GTM-arbete är helt genomströmmande och transparent i 

organisationen är mer framgångsrika än de företag där det inte är det. Kleinbeck et al. (1990) 

menar dock att högpresterare inte motiveras av beröm eller att bli upphöjd. Litteraturens 

spridda meningar leder till en oenighet bland företagen vida de bör vara transparenta i sina 

GTM-processer eller inte. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsprocess 

Inom det akademiska fältet är GTM ett förhållandevis nytt ämne men i praktiken har GTM, 

under denna benämning, varit en aktuell del av nordamerikanska företags HR-verksamhet där 

processen har även sitt ursprung, de senaste två decennierna,(McDonnell et al., 2010). Denna 

studie och dess metoder ställer sig därför delvis i linje med vad som benämns en explorativ 

forskningsstrategi, då syftet är att beskriva ett nytt fenomen. Vidare anses denna strategi 

lämplig då studien kommer att behandla hur GTM används utifrån ett svenskt perspektiv, då 

användandet av en explorativ forskningsstrategi är särskilt användbar i studier som ‖önskar att 

ta reda på vad som händer, för att söka nya insikter samt bedöma fenomen ur ett nytt 

perspektiv‖ (Saunders et al., 2007). 

Då GTM är en process som är relativt outforskad ur detta perspektiv räcker därför inte endast 

explorativ forskningsstrategi. Studien behöver även vara deskriptiv för att bidra med 

beskrivande empiri om hur fyra svenska företag faktiskt arbetar med GTM. Deskriptiva 

studier är lämpliga i studier som önskar beskriva en korrekt profil av personer, händelser eller 

företeelser (Saunders et al., 2007). En blandad forskningsstrategi kommer därför att användas 

i denna studie, då det deskriptiva tillvägagångssättet är lika viktigt för att avgöra hur företagen 

faktiskt arbetar med GTM. 

Med hänsyn till studiens explorativa och deskriptiva natur valdes därför en kvalitativ ansats. 

3.1.1 Forskningsdesign 

Fallstudier definieras av Yin (2003) som ‖en empirisk undersökning som utreder ett nutida 

fenomen inom dess verkliga sammanhang och lämpar sig speciellt då gränserna mellan 

fenomen och sammanhang inte är klart dragna‖. Den tolkande fallstudien använder deskriptiv 

information för att ‖utveckla begreppsliga kategorier, eller för att belysa, stödja eller 

ifrågasätta teoretiska förutsättningar man ansett vara riktiga före insamlingen av information‖ 

(Merriam, 1994). En tolkande fallstudie ter sig därför som ett naturligt val av 

forskningsdesign i denna studie då den genom kartläggandet av en deskriptiv bild förklarar 

särskilda företeelser inom företags GTM-processer. Fallstudier tillhandahåller dock inte 

tillräckligt med material för en korrekt vetenskaplig generalisering men genom att utföra en 

multipel fallstudie så ökar även studiens validitet. Därför kommer denna studie att använda 
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sig av flera, närmare bestämt fyra, fall för att hitta likheter och skillnader. Något som bör 

belysas är att trots att undersökningen bedrivs ur ett svenskt perspektiv så är syftet inte att 

göra någon generalisering över hur samtliga svenska företag arbetar med GTM. 

3.2 Datainsamling 

De empiriska data som utgör basen av studiens analys har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer med personal, vars roller är viktiga för GTM processen, på fyra svenska företag 

inom servicesektorn. De frågor som ställdes under intervjuerna var av öppen natur. De var 

även flexibla och skiljde sig åt något från intervju till intervju, detta tillät intervjuerna att mer 

likna ett samtal mellan författarna och respondenten. Denna metod av datainsamling är i 

enlighet med en kvalitativ forskningsansats med fallstudier (Saunders et al., 2007). Ytterligare 

information om företagen har samlats in för att bidra till en klarare bild av studieobjekten. 

Denna information har samlats in dels via företagens egna hemsidor men även via databaserna 

Retriever och Affärsdata, som tillhanda håller offentlig företagsinformation. 

3.2.1 Val av studieobjekt 

Då syftet med studien är att kartlägga företagens arbete med GTM blev kriterierna att 

företagen uttalat arbetar med GTM. Det var dessutom viktigt att företagen var av liknande 

storlek. Eftersom att detta kan vara svårt att avgöra fastställdes en begränsning till bolag på 

börslistan OMX30, alltså de 30 svenska bolag som omsätter flesta aktier, och som därmed 

räknas som Sveriges största Aktiebolag (NasdaqOMX, 2012). Inledningsvis riktades fokus in 

på en specifik bransch, vid kontakt med företag nummer två i denna bransch fann vidare 

hänvisningar till två andra företag i en annan bransch som även de uttalat arbetar med GTM. 

Att företagen arbetade uttalat med GTM var ett viktigt kriterium då studiens syfte inte var att 

undersöka närvarandet av GTM hos företag utan det faktiska arbetet med GTM. 

Sektorn spelar också en stor roll angående hur organisationer väljer att använda sig av GTM. 

Oftast är behovet av eftertraktade talanger starkast i kunskapsintensiva industrier, vilket leder 

till att dessa branscher använder sig av mer strukturerad GTM (McDonnell, 2010). Alla fyra 

deltagande företag i studien befinner sig inom servicesektorn. Essentiellt vid val av 

studieobjekt var att företagen skulle bedriva utomlandsverksamhet eftersom GTM är en 

internationell process. Vi valde även specifikt företag med huvudkontor lokaliserade i 

Stockholm, Sverige. Detta för att få tillgång till intervjuer med människor som jobbade på 

huvudkontoret, där företagets viktigaste beslutsfattande sker. 
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Eftersom syftet med studien inte är att återge en generaliserad bild av hur samtliga svenska 

företag inom servicesektorn använder sig av GTM gjordes bedömningen att fyra företag 

skulle ge tillräcklig empiri med tanke på studiens tidsbegränsningar för att utföra en insiktsfull 

analys. Eftersom företagen blev lovade anonymitet redan i början av studien kommer de 

därför inte att presenteras i studien mer än den föregående beskrivningen av de viktigaste 

gemensamma dragen. 

3.2.2 Intervjuguide 

Då semistrukturerade intervjuer var den viktigaste metoden vid insamlingen av data till 

studien så skapades en intervjuguide med huvudsakliga teman tagna ur det teoretiska 

ramverket i förberedande syfte. Detta för att försäkra om att alla områden som skulle 

undersökas berördes vid samtliga intervjuer. 

Frågorna i intervjuguiden delades in under fyra teman (se bilaga) som berörde hur företagen 

allmänt arbetade med GTM samt hur det förändrats under tidens gång. Vidare ställdes frågor 

som rörde specifikt talangpoolerna och hur företaget arbetade med variabeln potential. Utöver 

detta så har intervjuguiden även berört respondentens bakgrund samt hur dennes arbete med 

GTM i företaget sett ut för att sätta det hela i en större kontext. 

Intervjuguiden har varit ett viktigt verktyg genom alla intervjuer. De teman som guiden tar 

upp har varit gemensamma, med undantag för temat transparens. Det gavs extra utrymme för 

detta först efter intervjuerna med HR-representanterna, en mer utförligt förklaring om varför 

ges under avsnitt 3.3 analysprocess. Frågorna som ställdes skiljde sig även mellan de olika 

befattningarna hos respondenter. 

3.2.3 Intervjuprocess 

Som ovan nämnt (se avsnitt 2.1) är en del av studiens syfte att utreda företags arbete med 

GTM på en strategisk, operativ samt deltagande nivå. Därför intervjuades ansvarig personal 

från företagens HR avdelning, närmare bestämt personer vars befattningar innebar 

övergripande ansvar för GTM för att få en strategisk bild. Undersökningen fördjupades sedan 

genom intervjuer med två chefer som valt ut talanger i två av företagen, för att återge den 

operativa bilden. Från dessa två företag intervjuades slutligen även två talanger för att kunna 

återge den deltagande bilden. 
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Företag HR ansvarig Chef Talang 

F1 X X X 

F2 X   

F3 X   

F4 X X X 

 

Tabell 1 Översikt på respondenternas befattningar inom företagen  

Intervjuerna med HR-ansvariga i företaget var semistrukturerade personintervjuer baserade på 

ovannämnd intervjuguide. De tog plats på respektive företags huvudkontor och varade i 

mellan 30 till 60 minuter beroende på hur mycket tid respondenten hade. Det ansågs viktigt 

för studien att få tillgång till personintervjuer då det skulle bida till en större förståelse samt 

att minska risken för missförstånd som kan uppstå vid andra intervjuformer (Saunders et al., 

2007) samt ge tillfälle för följdfrågor. Inledningsvis i intervjuerna talades det om för 

respondenterna att syftet med intervjuerna, samt studien, var att kartlägga företagets arbete 

med GTM. Trots att potential utgjorde en viktig del av studien gjordes valet att inte nämna 

detta för respondenterna, då man ville undersöka hur närvarande användandet av potential 

egentligen var i företaget utan yttre påverkan. 

Intervjuerna med chefer och talanger var telefonintervjuer, något som berodde dels på en 

tidsbegränsning av studien men även på att hälften av respondenterna befann sig i en annan 

del av landet som författarna inte hade möjlighet att resa till. För att upprätthålla en enighet i 

metoden så intervjuades samtliga talanger och chefer på detta sätt. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att underlätta efterarbetet. 

3.3 Analysprocess 

En av de största svårigheterna med kvalitativ data är att det undersökningsresultat som 

påträffas är påverkat av samspelet mellan intervjuare och respondent (jfr Merriam, 1994) och 

detta har vidare lett till personliga tolkningar av empirin (Saunders et al., 2007). Ett sätt att 

begränsa de personliga tolkningarna som uppstår vid intervjuer är att transkribera intervjuerna 

direkt efter intervjutillfället. Detta gjorde det även möjligt att gå tillbaka i empirin och på ett 

enklare sätt utvärdera vad som sagts för att kunna välja relevanta delar. Att ha intervjuerna 

nedskriva underlättade eftersom det gav en klarare bild av vilka likheter och skillnader som 

fanns mellan företagen. Det underlättade även vid jämförelsen mellan den funna empirin och 
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det teoretiska ramverket, för att se vilka delar som stödde eller var avvikande från teorin. Den 

explorativa forskningsstrategin som bedrivs i studien tillät en flexibilitet och ett utrymme för 

förändringar (jfr Saunders et al., 2007). Något som blev särskilt viktigt då transparens 

uppstod som ett viktigt tema först efter intervjuerna med HR representanter. Temat utökades 

även i teoriavsnittet som en följd av detta. 

I denna studie har de empiriska data som samlats in strukturerats efter teman som vuxit fram 

under undersökningens gång. De sju huvudsakliga teman som slutligen fanns var: 

Organisation, Förändring, struktur, Urval, Potential, Transparens samt Syfte och resultat. 

Att presentera empirin genom tema och flytta fokus från vilket specifikt företag som sagt vad 

ansågs lämpligt då det ger en tydligare överblick på hur företagen generellt arbetade med 

GTM, och var även nödvändigt för att behålla företagens anonymitet. Ett sätt att belysa 

viktigare delar av intervjuerna var att plocka ut relevanta citat. Dessa berör till största del 

likheter hos företagen som anses ligga till grund för analysen, men även i de fall där det 

förekommit stora skillnader. Vidare i empirin har det gjorts ett medvetet val att benämna 

respondenterna med det könsneutrala ordet Hen, för att förstärka den anonymitet som 

utlovats. 

När empirin var tydligt strukturerad blev det lättare göra en tvärsnittsanalys av företagen för 

att hitta de viktigaste undersökningsresultaten. De togs upp i analysen under snävare, mer 

konkreta teman, ur vilka studiens slutsatser kunde dras. 

3.4 Studiens begränsningar och kvalité 

En av de största begränsningarna fallstudier har är att de inte är tillämpliga på hela 

populationer, och kan därför inte bidra till några generaliseringar (Yin, 2003). För att stärka 

validiteten i studien har därför multipla fall används. Olika befattningar inom två av företagen 

har även intervjuats för att stärka validiteten.  Av praktiska skäl söktes endast företag i 

Stockholmsområdet till att bidra i studien, det här är något som kan begränsa studien eftersom 

den inte fick någon geografisk spridning.  

 

För att få företagen att vara så sanningsenliga som möjligt i sina svar på undersökningens 

frågor utlovades anonymitet ut redan i början på studien. Trots detta har hänsyn tagits till att 

respondenter kan ha undanhållit betydelsefull information för att skydda sina egna intressen 

då en del av informationen handlar om företagsstrategier. Detta ansågs dock vara ett 

oundvikligt problem i valet av en kvalitativ studie. Hänsyn togs även till att respondenternas 
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svar inte var objektiva sanningar och behandlades därför inte som det. För att vara öka 

objektiviteten i studien inspelades och transkriberades alla intervjuerna. En metod som 

vidtogs för att minimera personliga intryck som kan ha uppkommit under intervjutillfället, 

något som ej går att helt eliminera. 
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4. Empiri 

4.1 Organisation 

I de undersökta företagen utgör GTM en avdelning i respektive företags övergripande HR-

avdelningar. Majoriteten har GTM som en funktion parallellt med andra funktioner inom 

personalplanering så som rekrytering, introduktion och mångfald (se figur 3), med undantag 

för ett företag som använde GTM som ett övergripande namn för alla dessa funktioner. (se 

figur 4). Respondenterna var alla ansvariga för GTM inom organisationerna men även för 

andra delar av HR-funktionerna. Alla påpekade att det råder stort fokus på arbetet med GTM 

inom respektive organisation. Detta blev särskilt påtagligt då samtliga företag arbetar med 

GTM för anställda som potentiellt skulle kunna ta roller inom de nationella 

ledningsgrupperna. Något som enligt företagen utgör de strategiskt viktigaste rollerna. 

Samtliga nämnde att GTM är nära kopplat till Performance management, den funktion som 

mäter prestationen, d.v.s. målstyrningsprocessen. 

 

Figur 3 Exempelschema på var GTM placerades i företagen 

 

HR 

GTM Rekrytering Mångfald 
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Figur 4 Schema över GTM på det företag som skiljde sig 

4.2 Förändring 

Gemensamt för samtliga företag var att de på något sätt arbetat med GTM, d.v.s. någon form 

av personalplanering, tidigare men då använt en annan benämning och arbetat på ett 

annorlunda sätt än idag. Funktionens namnbyte har gett arbetet en vidare innebörd. Tidigare 

fokuserade företagen främst på chefsplanering, idag fokuserar man fortfarande på ledarskap 

men även på andra nyckelpositioner, alltså strategiska befattningar för företaget. Det företag 

som arbetat med GTM längst har gjort det i cirka 15 år under mer strukturerade former, 

inledningsvis var det dock mindre systematiserat än idag, något som berodde bl.a. på grund av 

den tekniska evolutionen. 

“GTM-arbete sysslar man alltid med som chef men, beroende på bolag, i olika stor 

utsträckning” - Chef F4 

Två av företagen exemplifierar sitt tidigare arbete med något som varit väldigt fokuserat vid 

att identifiera talanger. Dessa har sedan genomgå utbildningar och personlighetsutvärderingar 

i ett försök att vidareutveckla talangerna men arbetet har dock inte fortsatt vidare från det. 

Företagen berättar om detta som något kontraproduktivt som skapat förväntningar som inte 

infriats och i vissa fall skapat en känsla av överlägsenhet hos talanger. 

 

GTM 

Executive developement 

Leadership developement 

Assessment 

Talent planning 

Diversity 

Inclusion 

Global attraction programs 

Performance management 
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4.3 Struktur 

Två av företagen har talangpooler på samtliga nivåer i organisationen medan de två övriga har 

valt att endast ha talangpooler på organisationens nästa högsta nivå, alltså bland de som 

potentiellt kan komma att ta en roll i en nationell ledningsgrupp. Samtliga företag har dock 

andra delar ur GTM-arbetet på samtliga nivåer, så som utbildningar och mentorsprogram. De 

två företag som arbetar med talangpooler i hela organisationen har dock större fokus på den 

största och hierarkiskt högsta talangpoolen. Dessa pooler innefattar tre lager. I ett företag 

representerar lagren hur lång tid talangen i fråga behöver för att kunna ta en nationell 

ledningsroll för bolaget (se figur 5). För det andra företaget utgörs de tre lagren av (1) de som 

är redo att ta 250 top-jobben i organisationen, (2) de som behöver 1-3 fler erfarenheter för att 

nå dit samt (3) unga nya talanger som företaget förväntar sig kan gå långt inom 

organisationen. (se figur 6). Det är talangens närmaste chef som väljer ut och för sedan 

diskussionen angående respektive kandidat vidare i ledningsgrupperna, resultatet av processen 

utgör alltså varje nivås talangpool. Den pool en av de intervjuade talangerna ingick i 

resulterade i två utbildningsdagar med temanamnet ―topp-20‖, där ca 20 lovande medarbetare 

premieras. De får under dessa dagar träffa likasinnade och bl.a. lyssna på inspirerande 

föreläsningar. Medan talangen i det andra företaget ingick i en pool där medlemmarna 

förväntades kunna ta en roll i den nationella ledningsgruppen i framtiden.  Det skiljer sig 

alltså i hur man utvecklar talanger i de olika nivåerna av talangpooler. 

 

 

Figur 5 Lager av talangpooler 

Redo att ta en nationell ledarroll nu 

Redo att ta en nationell ledarroll om 1-3 år 

Redo att ta en nationell ledarroll om 3-5 år 
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Figur 6 Lager av talangpooler 

4.4 Urvalsprocessen 

Trots att samtliga företag understryker vikten av potential och hur medarbetare når sina mål 

medger de att ett första steg är att medarbetare presterar enligt mål för att kunna vara talang. 

Performance är alltså ett första steg i utvärderingsprocessen av talanger. Företagen arbetar 

med utvärderingssamtal en till två gånger årligen och i detta skapas en bild av vad och hur 

medarbetaren har presterat. Där vad representerar performance och hur är potential. 

Utvärderingssamtal beskrivs vara en dialog mellan medarbetare och närmaste chef. De 

intervjuade cheferna och talanger är alla överens om att personligheten har spelat stor roll i 

urvalet till respektive talangpool. Ett av företagen har låtit ett externt bolag intervjua dess 

högsta chefer angående egenskaper och kvaliteter som behövs för att kunna ta en 

ledningsgruppsroll. Ledningsgruppens sammanställda svar kombinerat med företagets 

strategier har hjälpt dem att lättare identifiera vilken typ av talanger som är intressanta. När 

ledningsgrupperna därefter träffas för att presentera sina respektive utvalda talanger 

diskuteras varje talang i gruppen ingående för att säkerställa att talangerna väljs in på 

enhetliga kriterier. Denna process kallades inom samtliga företag kalibrering och sker en gång 

årligen, då både performance och potential kan förändras över tid. Trots detta berättar en chef 

att problemet med talangpoolen är att personerna som ingår alltid är återkommande och att 

detta leder till att varje talang inte utvärderas lika grundligt varje år under kalibreringen som 

vid starten av GTM-arbetet.  

En talang berättar att denna blivit utvald både på sin chef och eget initiativ eftersom att hen 

alltid varit tydlig med sina framtidsplaner. Medan en chef på ett annat företag berättar att 

någon aldrig uttryckt en önskan att delta i talangprogram på eget initiativ.             

  

Redo att ta en top 250-position i organisationen 

Behöver 1-3 erfarenheter för att kunna ta en topp 
250-position 

Unga talanger 
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4.5 Potential 

Samtliga företag utvärderar sina talanger enligt parametrarna performance och potential. 

Företagen har dock ett övervägande fokus på potentialkriteriet i sina utvärderingar av 

talanger. Flera av de intervjuade talade explicit vidare om att de mäter medarbetare på två 

axlar; performance och potential. Två företag var av uppfattningen att endast en tredjedel av 

medarbetarna med hög performance också har hög potential. En chef sa uttryckligen att 

potentialaxeln är viktigare. I samma organisation beräknas även potentialen på ett kvantitativt 

sätt och detta skapar sammantaget med performance en ranking för medarbetaren. Ett företag 

använde sig av begreppet beteende men tillämpade detta på samma sätt som de andra 

organisationerna tillämpade potential. Respektive HR-avdelning hade alla underbegrepp; 

kriterier; som definierade potential varav majoriteten var på engelska.      

Ett återkommande av dessa ―underbegrepp‖ var Drive. Cheferna använde dock inte de 

engelska begreppen för att förklara varför talangen blivit utvald. De berättade snarare om 

personlighetsdrag i dagligare tal så som driven, öppenhet samt handlingskraftig. Både chefer 

och talanger var dock överens om att personlighet var avgörande för att en medarbetare skulle 

bli utnämnd talang och dessutom att personerna som ingår i poolen kan kategoriseras som en 

särskild personlighetstyp. Liknande egenskaper hittades även i talangens svar. 

‖Det finns ett engagemang och en drivkraft som jag tycker är en gemensam nämnare. Alla 

brinner för kunden, kundmötet, kontoret‖ Talang F1 

 

Före-

tag 

HR 

Kriterier för potential  

Chef 

Egenskaper  

Talang 

Egenskaper  

F1 - Förmåga att anta nya positioner 

(Ability to take new positions) 

- Målsättningar för framtiden 

(Aspirations for the future) 

- Engagemang (Engagement)   

- Motivation 

- Engagemang 

- Driven 

- Lagspelare 

- Handlingskraftig 

- Glädje inför arbetet 

-Självkännedom 

-Drivkraft 

-Handlingskraftig 

- Resultatorienterad 

F2 - Inlärningsförmåga (Learning agility) 

- Proaktivitet 

- Energi 

- Driv (Drive) 
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F3 - Inlärningsförmåga (Learning agility) 

- Entreprenörsanda, 

- Driv (Drive to excell) 

- Anpassningsförmåga (Dynamic 

sensors) 

  

F4 - Personligt ledarskap (Personal 

leadership) 

- Grupp ledarskap (People leadership) 

- Resultat ledarskap (Result leadership) 

- Analytisk förmåga (Thought 

leadership) 

- Öppet sinne 

- Resultatorienterad 

- Driven 

- Handlingskraftighet 

- Öppet sinne 

- Tillmötesgående 

- Driven 

 

Tabell 2 Företagens kriterier för potential samt hur chefer och talangers tolkat 

dessa till egenskaper  

4.6 Transparens 

I frågan angående hur transparent GTM-arbete bör vara i organisationerna var företagen av 

olika åsikter. Två företag hade gjort information om arbetet offentligt för anställda genom att 

publicera detta på interna system, de ansåg dock båda att kommunikationsarbetet behövde 

förbättras. Resterande två företag ansåg att arbetet bör vara intransparent eftersom att 

transparens leder till att sätta etiketten talangerna som blir kontraproduktiv. De ansåg att det 

var viktigare att förmedla till talangerna att de gjort ett bra arbete än att tilldela en titel.    

‖Det är något väldigt dynamiskt så att det inte är så att du blir dubbad till talang och sen får 

du leva med den titeln och lilla prinskronan ett antal år utan vi vill att alla våra medarbetare 

ska växa och ha en yrkes-, karriärsutveckling.‖ HR F4 

Kalibreringarna och diskussionen kring individuella medarbetare var dock konfidentiella 

inom samtliga företag. En talang menade att få insyn i kalibreringarna är syfteslöst eftersom 

att hen ansåg att det är uppenbart vilka som är under-, respektive top-presterar. Talangerna 

bedömde det transparent att deras respektive chefer satt särskild tilltro till dem jämfört med 

kollegor på samma nivå. Denna tilltro påminner dem om deras nästa steg i organisationen. En 

talang menar att detta är otroligt viktigt eftersom att hen anser att ambitiösa medarbetare 

behöver se ett tydligt nästa steg och mål för att motiveras. Talangerna konkretiserar dock inte 

deltagande i talangpool som ett skäl till motivation i arbetet (se tabell 3). 
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Talang Motivation 

F1 Utveckling i det dagliga arbetet 

F4 Uppskattning 

Resultat 

Mätbar framgång 

 

Tabell 3 Översikt av vad som motiverar talangerna i deras dagliga arbete 

Talangen som arbetar i företaget som där GTM verkar transparent menar att en negativ följd 

av transparens kan vara att övriga medarbetare kan känna avundsjuka, dennes chef gjorde 

dessutom antagandet att talangutnämningen inte bidrog till att talangen blev motiverad till att 

prestera ytterligare. Talangen i företaget som arbetare intransparent menar att underpresterare 

oftast är medvetna om att deras prestation behöver förbättring och att de därför snarare kan bli 

sporrade av att se en högpresterare bli premierad.  

4.7 Syfte och Resultat med GTM 

Gemensamt för alla företagen var att de ansåg att arbetet med GTM var strategiskt och skulle 

kopplas till företagens affärsplan. 

‖Någonstans handlar syftet för oss om att ha rätt person på rätt plats [...] Man är ju talang 

för att uppnå någonting, så vi kopplar det till vår affärsplan hela tiden.‖. 

Genom att identifiera nyckelroller inom företagen och erbjuda potentialer utveckling ansåg 

man kunna leverera det aktieägare ville ha. Ett företag uttryckte att GTM syftar till att kunna 

skapa en kapacitet för att leverera mot affärsutmaningar.  Två företag upplevde att GTM hade 

resulterat i kortare rekryteringsprocesser. Lämpliga kandidater till roller identifierades ofta 

internt i tre av de fyra företagen, något som var särskilt viktigt i de nationella 

ledningsgrupperna där företagen fått bättre överblick över sina resurser och deras sätt att 

arbete med dem. Talangen i ett av företagen ansåg sig vara bra förberedd inför nästa steg då 

hen succesivt fått mer ansvar och arbetat närmre övre ledningsgrupp.  En av cheferna menade 

att ett givande resultat med att utnämna talanger var att dessa kunde samlas i grupp för att 

t.ex. diskutera avdelningens utmaningar och förbättringsmöjligheter.   
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5 Analys 

5.1 Kartläggandet av GTM 

GTM är i samtliga företag en undergren till HR. Detta visar precis som McDonnell et al. 

(2010) hävdar att IHRM innefattar ett större ämnesområde än GTM. Ett företag kallade dock 

flera undergrenar för GTM och detta styrker vidare denna teori som säger att begreppet är 

svårt att definiera. Det företag som hade underfunktioner under GTM-grenen skulle man 

kunna säga använde begreppet synonymt med Human Capital Management, alltså olika 

former av personalplanering, i enlighet med Ingham (2007). De andra företagen använde 

alltså GTM endast på det konkreta sätt Scullion et al. beskriver med utmärkta talanger och 

dessas tillhörande pooler, vilket också är det område av GTM som denna studie syftar till att 

undersöka. En förklaring till detta är att GTM till namnet kan vara väldigt brett eller snävt, 

beroende på vad man läser in i begreppet talang. 

I detta strategiska sätt som de undersökta företagen arbetar med traditionell GTM och dess 

pooler har fokus minskat på att identifiera talangerna och ökat på att utveckla dessa. 

McDonnell et al. (2010) menar att GTM:s tre huvudelement är att attrahera, utveckla och 

behålla talanger inom företag. De företag som identifierade talanger insåg inledningsvis deras 

värde och ville därför direkt fokusera på att behålla dem inom företaget. De empiriska 

undersökningsresultaten som presenteras tyder på att det fortfarande råder fokus på att 

identifiera talanger men företagen fokuserar nu mer på att utveckla talangerna med avsikt att 

behålla dem inom företaget så de kan ge strategiskt värde för företaget. Detta är i linje med 

ovanstående teori som menar att behållningen innebär att vårda utvalda talanger för att 

utvecklingsarbetet ska ge önskat resultat. Genom att hålla talangerna i pooler, alltså 

grupperingar blir det lättare för företagen att arbeta mot talangerna koncentrerat, och till 

exempel utbilda (alltså utveckla) dem i grupp. 

Två av företagen har talangpooler genom hela organisationen, medan resterande två endast 

har talangpooler för anställda som potentiellt kan ta en roll inom en nationell ledningsgrupp. 

Uren (2007) menar att organisationer där GTM får genomströmma alla led i organisationen är 

mer framgångsrika. Samtidigt menar Couch (2012) att syftet och arbetssättet med GTM måste 

vara tydligt för medarbetarna, då detta annars detta uppfattas som oseriöst och partiskt. Att 

GTM är nytt i Sverige kan förklara varför två av företagen endast använder sig av pooler på 
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näst högsta organisationsnivån; för att arbetssättet inte är tillräckligt moget för att föras ut i 

hela organisationen på ett framgångsrikt sätt.  

De två företagen som arbetar med talangpooler på samtliga nivåer har dessutom tre lager i 

talangpoolerna längst upp i organisationen. Då GTM är genomarbetat i organisationerna och 

strukturerat kan man anta att de har kommit långt i sitt GTM-arbete. Vidare visar de tre lagren 

också att företagen har en tydlig bild av vilka talanger de är intresserade av. Ett av företagens 

lager består av (1) de som är redo att anta de 250 topp-rollerna i organisationen, (2) De som 

behöver 1-3 fler erfarenheter, samt (3) unga talanger. Där skulle man kunna argumentera för 

att det översta lagret är de företaget vill behålla eftersom att de kan bidra strategiskt nu, det 

andra lagret behöver utvecklas och det understa lagret är de företaget vill attrahera.  

De två talangernas utmärkning resulterar i olika saker. En talang får delta i utbildningsdagar 

medan den andra får mer ansvar och tillfälle arbeta tätare med närmaste ledningsgrupp 

eftersom att denne är talang. Dessa aktiviteter kan antas syfta till att utveckla talangerna, och 

göra dem redo för nästa steg i organisationen. Utvecklingar sker förmodligen på olika sätt 

eftersom att den ena talangen befinner sig långt ner i organisationen medan den andra på en 

nivå som rapporterar till den nationella ledningsgruppen. Det faller sig därför naturligt att 

deras utveckling tar sig an olika format. Det är därför rimligt att göra antagandet att 

utveckling blir mer ingående på högre nivåer. Detta eftersom det dels är strategiskt viktigt för 

företaget att talangen är väl anpassad när denna tar en sig an en ledningsgruppsroll, och dels 

är sådan ingående och individanpassad utveckling väldigt tidskrävande, och skulle där med 

vara svår att genomföra på alla nivåer i organisationen.  

Ett företag lät en extern aktör intervjua sina chefer för att avgöra vilka kriterier som skulle 

utgöra potential. Resultatet av detta kombinerades sedan med företagets strategier för att 

skapa en mall för potentialen som krävds för de olika rollerna. I detta fall är GTM väldigt 

strategiskt. Personalplanering kombinerat traditionella strategier skapar härmed ett syfte och 

en plan för GTM i organisationen. 

Syftet med GTM som strategiskt verktyg stämmer överens med den empiri som funnits i 

denna studie. Samtliga företag ville länka GTM till övergripande mål och strategier. En chef 

menade att de kunde ta del av talangernas kunskap för att arbeta med problemområden. En 

talang kände sig förberedd för att gå vidare i organisationen. Sammanfattningsvis skulle man 

alltså kunna påstå att GTM arbetas med strategiskt även på en operativ och deltagande nivå.  
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5.2 Hur variabeln potential har tolkats 

Samtliga företag ansåg att GTM är starkt länkat till performance management. McKinsey 

skriver i ―War for talent‖ om talanger som högpresterare. Denna studie finner att de 

deltagande företagens arbete med GTM från början har varit prestationsfokuserat, men då 

man nått insikten att högpresterande medarbetare inte alltid är de som passar bäst att anta 

framtida ledarroller har fokus skiftat mot potential.  

Urvalet till talangpoolerna är tidskrävande, i synnerhet om cheferna ska utvärdera varje 

medarbetare själv steg för steg. Därför tyder empirin på att performance fungerar som ett filter 

i urvalsprocessen, precis som Mäkelä et al. (2009) påstår. Förutsatt att medarbetaren presterar 

enligt mål är då nästa steg att utvärdera dennes potential för att avgöra om denne är en talang. 

McKinsey (1998) säger att högpresterare är talanger medan de undersökta företagen hävdar 

att endast en tredjedel av högpresterare även har hög potential för att ta mer komplexa roller. 

Man kan därför anta att företagen har låtit sin GTM-process växa ur performance 

management.  

I enlighet med Mäkelä et al. (2010) tvåstegsprocess pågår urvalet just i två delar. Det är dock i 

enlighet med Brooklyn Derr (1985) som företagen tar sitt andra steg i processen eftersom att 

kalibreringen av talanger sker i ledningsgrupper. Kalibreringen kan tolkas som en lösning på 

problemet Dries & Pepermans (2012) beskriver om svårigheten i att objektivt definiera 

potential och inte gå på magkänsla. Problemet med en enad innebörd av potential blir tydligt 

när företagen på olika nivåer får beskriva dess mening. HR-representanterna beskriver 

potential som ett sammantaget begrepp av flera kvaliteter(till majoriteten engelska). När 

cheferna sedan anammar GTM-arbetet har de själva definierat potential i ett mer vardagligt 

tal. Detta arbete med transparens kan identifieras med Berggren & Bernshteyns andra nivå av 

strategitransparens där ledningen på HQ, i detta fall HR-avdelningen, har utvecklat GTM-

strategin men tillåter chefer på de lokala avdelningarna att tolka den fritt. Cheferna kan alltså 

vara medvetna om de kriterier på potential som tillhandahålls från HR men själva valt 

egenskaper som de anser har samma innebörd som dessa. Kriterierna är relativt öppna och kan 

därför ha för avsikt att låta varje chef tyda dessa enligt vad som krävs för varje roll. Dessutom 

är potential ett ord som förmodligen alla har en tidigare definition av så en helt ny definition 

kan vara en utmaning. 
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5.3 Företagens transparens 

Driv är ett kriterium för potential som omnämns både i Dries och Pepermans (2012) modell, 

och bland respondenterna på företagens samtliga nivåer. Något som tyder på att Driv är ett 

centralt begrepp på hur företag definierar potential. En förklaring är att det är ett övergripande 

begrepp som täcker många egenskaper men innebär att medarbetaren själv vill framåt. En av 

talangerna beskriver processen som att denne blivit utvald både på sitt eget och sin chefs 

initiativ, eftersom talangen alltid haft en tydlig önskan att utvecklas i organisationen. Detta 

kan exemplifiera ambition och driv som är ovanstående modells tredje kriterium.  

Driv kan beskrivas som en inneboende motivation och att talangerna inte motiveras av externa 

faktorer lika mycket stärks i att de inte menar att de motiveras i sitt dagliga arbete av det 

faktum att de anses vara talanger. De uttrycker där emot en långsiktig motivering i 

medvetenheten om att det potentiellt kan finnas ett nästa steg i organisationen för dem. Detta 

är i linje med Zupeck Farell (2012) som menar att uppskattning av denna sort motiverar 

medarbetare att stanna inom organisationen. Man skulle kunna tolka detta som att de inte 

motiveras mot direkt ökad prestation, utan snarare att visa sig lämpliga att ta en mer komplex 

roll; alltså att de blir strategiskt motiverade för sin egen karriär. 

Trots fördelarna med den långsiktiga motivationen säger sig två av företagen vara helt 

intransparenta med sitt GTM-arbete. Detta trots att Kaur Mahal (2012) menar att 

högpresterande medarbetare kräver en potentiell utveckling inom organisationen för att känna 

sig nöjda med sitt arbete. De två intransparenta företagen har dock valt att inte vara öppna 

med processen eftersom att det tidigare lett till sämre attityder och lägre motivation bland 

utnämnda talanger. Detta är i enlighet med Kleinbeck et al.(1990) som menar att 

högpresterare bör ha en tydlig ouppnådd målbild för att vara motiverade. Det här är en 

förklaring till varför företagen inte finner någon mening med att utmärka talangerna och 

förstärks av empirin där en av talangerna och dennes chef uttryckligen säger att utnämnandet 

av talang inte leder till ökad motivation i det dagliga arbetet.  

De två företag som har talangpooler genom hela organisationen arbetar semi-transparent med 

GTM. De arbetar inte heller med att kalla medarbetarna talanger inför talangerna själva och 

dess jämlikar, men information om arbetet finns tillgänglig men medarbetarna har inte aktivt 

upplysts om detta. En förklaring till att företaget väljer denna ansats är att det förmodligen 

skulle vara svårt att upprätthålla, eftersom samtliga medarbetare som inte befinner sig på 
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organisationens lägsta nivå deltar i GTM-arbete. Transparensen av företagens GTM arbete 

bör utvecklas vidare för att kunna uppfattas som seriöst av medarbetare.  

6. Slutsatser 

För att slutligen fullborda denna uppsats presenteras här slutsatser återkopplade till studiens inledande 

problematisering och syfte. Hur arbetar företag med GTM strategiskt, operativt och deltagande, samt 

hur företagen arbetar GTM och med potential samt transparens. 

 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

HR arbetar med att utveckla GTM-processen till något som bidrar till företaget strategiskt. 

För att identifiera vilka medarbetare som kan göra det behöver strategierna översättas till 

egenskaper i människor som sedan hjälper företaget att infria sin övergripande planläggning.  

Även chefer fokuserar på operativ nivå allt mer på potential och definitionen av detta 

begrepp. För att motverka subjektivitet och unika tolkningar på kriteriet potential deltar chefer 

i kalibreringar. Cheferna ser dessutom talangerna som en resurs där de kan bidra med expertis 

angående problemområden. Talangerna utgör den deltagande arbetskraften av GTM. De 

deltar genom att låta sig utvecklas inom organisationen med motivationen att främja sin egen 

karriär.  

Företag använder allt mer GTM som ett strategiskt verktyg. Utmaningen för hur företag 

arbetar och bör arbeta med GTM blir att utveckla strategier som kan förverkligas i mänskliga 

egenskaper för att utröna vilka typ av människor som kan för organisationen framåt. Eftersom 

att företagsvärlden blir allt mer kunskapsintensiv ter det sig naturligt att företag fokuserar mer 

på potential än prestation. För att arbeta med GTM strategiskt behöver man identifiera vilka 

som kan leda i rätt riktning och detta utgörs av människor med särskilt kvaliteter och inte 

prestationer.  

HR skapar mallar för att chefer ska lyckas urskilja människor som besitter dessa kvaliteter 

som ska föra organisationen mot sitt mål. Svårigheten i att skapa standardiserade mallar med 

fyra egenskaper som definierar potential för globala företag är att det innefattar medarbetare i 

många länder, olika avdelningar och nivåer. HR:s potentialkriterier kan därför endast fungera 

som ett riktmärke för chefer som tolkar potential på sin lokala arbetsplats. För att skapa en 

enhetlig och objektiv bild bör kalibreringar fortgå. Driv representerar ett centralt 
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 6. Slutsatser 

underbegrepp för potential och syftar till en inneboende motivation som är önskvärd bland 

företag.  

6.2 Bidrag till litteraturen 

I litteraturen finns argument för och emot varför företag bör vara transparenta sitt med GTM-

arbete. I empirin finner vi en motvilja bland företagen inför att vara helt transparenta. 

Litteraturen kommer från USA där ett hårdare klimat råder på arbetsmarknaden. Det finns ett 

problem med att höja upp talanger till skyarna och i och med det peka ut vilka som inte är 

talanger i Sverige. Talangerna motiveras inte av utnämningen utan av faktumet att det finns 

utvecklingsmöjligheter inom företaget och då indirekt för dennes karriär. Det här beror på en 

kulturskillnad. Trots att det finns argument för att företag bör vara intransparent, bör företag 

bestämma sig för en ytterlighet gällande transparens.  

GTM är ett viktigt strategiskt verktyg eftersom att personal utgör en allt viktigare del av 

företagens kapital. Att utarbeta strategier i form av människor är svårt eftersom att människor 

är svåra att kartlägga. En egenskap hos en person behöver inte efterföljas av liknande 

kvaliteter och en egenskap behöver inte heller vara ständig utan kan förändras hos en person 

med tiden. För att företag ska vinna kriget om talanger behöver de definiera vilka kvaliteter de 

är ute efter och lära sig att anpassa kriterier efter geografiska områden, avdelning nivåer och 

dylikt. Eftersom att ingen talang är den andra lik.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har en del av syftet varit att kartlägga företags användande av GTM, vad som 

skulle vara intressant och bidra mer till diskursen av ämnet är att mäta det faktiska resultatet 

av användandet av GTM. Vidare bör det vara av intresse att se hur chefer arbetar mot 

potential som beskrivits inledningsvis av HR-avdelningen. Om de tillåts ha egna tolkningar 

eller om detta är självvalt. Transparens bör undersökas mer ingående på den svenska 

marknaden eftersom att kulturskillnader verkar ha en stor roll i jämförelse med vad den 

amerikanska litteraturen ställer sig till ämnet.  

Då denna studie endast undersöker fyra företag så finns inte tillräckligt med underlag för en 

generalisering av svenska företag, en större studie som kan leda till generaliseringar skulle 

behövas inom fältet. 
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 Bilaga: Intervjuguide Global Talent Management 

Bilaga: Intervjuguide Global Talent Management 

HR Ansvarig 

Bakgrund 

Vad har du för position inom företaget? 

Vilken avdelning inom företaget tillhör du och hur stor är denna? 

Hur länge har du arbetat med detta och vad är dina huvudsakliga uppgifter och 

ansvarsområden? 

 

Global Talent management 

När började ni med talent management? 

Vilket syfte har talent management på ert företag?  

Hur arbetar företaget med talent management enligt din erfarenhet? 

Hur har det förändrats under din tid hos företaget? 

 

Global Talent Pools 

Vad är den huvudsakliga anledningen till att företaget använder sig av talangpooler? 

Vad är målet för individerna som väljs in i dessa poler? 

Beskriv hur urvalsprocessen går till? 

Vem är ansvarig för att välja ut de individer som ska ingå i er talangpool? 

Vilka kriterier används för att bedöma om man är en talang eller inte? 

Vad händer efter att man valts ut till er talangpool? 

Hur utbildar ni och utvecklar ni dessa individer? 

 

Potential 

Hur mycket bedömer ni individer efter deras potential? 

Vad karakteriserar en god ledare? 

Vilka kriterier mäter ni potential? 

Har ni stött på några problem med att mäta potential? 
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Chef 

Bakgrund 

Vad är din roll i företaget? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du jobbat? 

Hur länge har du arbetat med talangarbete? 

Är du talangens närmaste chef? 

 

GTM  

Har ni ett uttalat syfte med att arbeta med talang?  

Vad tillför arbetet med talanger till organisationen  

 

Global Talent Pools 

Hur gick processen till när du valde din talang? 

Hur demokratiskt är beslutet om vem som blir talang? 

Delar talangerna något/några personlighetsdrag? 

Vad är svårt med att välja talang? 

 

Potential 

Varför är talangen vald? 

Vad ser du för framtid för talangen? 

 

Transparens 

Hur kommunicerar du talang med dina anställda? 

Hur diskuterar du talang med dina kollegor på samma nivå? 

Hur ofta diskuterar ni talanger i din ledningsgrupp?  

Hur tror du att talangen påverkas av att veta att hen är talang? 
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 Bilaga: Intervjuguide Global Talent Management 

Talang 

Bakgrund 

Vad gör du inom företaget? 

Vad har du gjort tidigare? 

 

GTM 

Vad tror du är syftet med att företaget vill utveckla dig? 

Upplever du att du är särskilt satsad på av din chef? 

 

Global Talent Pools 

Märker du av att andra kollegor får samma typ av uppmärksamhet? 

 

Potential 

Vad vill du göra långsiktigt inom företaget? 

Tror du att din personlighet har bidragit till att du är utvald och i sådana fall hur? 

 

Transparens 

Har det påverkat dig i ditt arbete att du är särskilt satsad på? 

Visste du att man kunde anses ha hög potential innan du blev uppmärksammad? 

Vet dina kollegor om att du är extra satsad på? 

Har du fått förklarat för dig varför företaget vill behålla dig? 

 

 

 

 

 

 

 


