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Sammanfattning 
 
De senaste årtionden har medfört en förändring på arbetsmarknaden som har bidragit 

till att det krävs en ökad förståelse för vilken betydelse medarbetarna i ett företag har 

för att öka sin konkurrenskraft och framgång. Denna insikt har skapat ett behov av ett 

arbete med HRM (Human Resource Management) som kan attrahera, utveckla och 

behålla rätt medarbetare för att öka sina konkurrensfördelar. Det handlar om att 

identifiera och ta vara på talanger i verksamheten samt lyckas finna nya potentiella 

medarbetare. Denna strategi heter Talent Management (TM) och växte fram under 

1990-talet, men har inte någon tydlig definition.  

 

Det innebär att företag utformar och anpassar sitt TM utifrån sin egen verksamhets 

förutsättningar. Det finns många faktorer som påverkar hur denna strategi och dess 

aktiviteter tillämpas. Framför allt handlar det om verksamhetens storlek och typ, 

geografiskt läge samt vilken bransch verksamheten tillhör. Därutöver spelar 

ledningens förståelse för hur värdefulla medarbetarna är för verksamheten en viktig 

roll. Det är följaktligen ledningens integration som utgör grunden måste skapas för 

ett gemensamt arbete mellan HR-avdelning, TM-strategin och samtliga individer på 

alla nivåer.  

 

Studien visar att TM framstår som en utmaning i sig men innebär även många 

utmaningar inom arbetet och dess aktiviteter. Vilka dessa är och varför de uppstår är 

kopplat till de ovan nämnda påverkningsfaktorerna. Därmed var studiens syfte att få 

förståelse för hur TM används i två helt olika företag samt vilka utmaningar dessa 

står inför för att utveckla ett så framgångsrikt TM-arbete som möjligt. För att 

undersöka detta valdes en kvalitativ ansats och semi-strukturerade intervjuer som 

metod, där två HR-specialister på två olikartade företag etablerade i Sverige 

intervjuades. Därigenom kunde detaljerad information om verksamheternas 

användning, synsätt, och utmaningar inom TM samlas in, som sedan analyserats 

tillsammans med studiens teoretiska grund. 

 

Utöver utmaningen att få ledningen involverad, har studiens underlag visat aktiviteter 

och utmaningar som behövs för en stark TM-strategi. Dessa är: moget ledarskap, 

performance management, employer branding och kompetensutveckling och kan 

skapa drivkraft och engagemang – något som går hand i hand med samtliga 

aktiviteter igenom hela strategin. Processens alla delar har visats ha stor inverkan på 

varandra och bör således kombineras och hanteras på bästa sätt utifrån varje 

organisations komplexitet.  

 

 

Nyckelord: Organisation, Human Resource Management, Talent Management, 

talangutmaningar, konkurrensfördelar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

The past decades have resulted in a change in the labor market. This has contributed 

to a need of additional understanding of the importance of employees in a company, 

to increase its competitiveness and success. This awareness has created a need for 

Talent Management – a strategy to attract, develop and retain the right employees to 

increase their competitive advantage. It is about identifying and utilizing talents in 

the business and to manage finding new potential employees.  

 

The purpose of the study was to gain understanding of how the TM is used in two 

completely different companies in Sweden and what challenges they face when 

developing a TM as successful as possible. To investigate this, a qualitative approach 

and semi-structured interviews as a method was chosen. Two HR specialists in two 

disparate companies established in Sweden were interviewed. The study shows that 

TM is emerging as a challenge in itself, but also involves many challenges within the 

strategy and its activities. Some of those are according to the study needed for a 

strong TM: mature leadership, performance management, employer branding and 

skills development. These can create momentum and commitment that goes hand in 

hand with all the activities throughout the entire strategy. All the parts in the TM 

process have been shown to have great impact on each other and should therefore be 

combined and managed in the best way, based on each organization's complexity. 

 

 

Keywords: Organizaation, Human Respurce Management, Talent Management, 

talent challenges, competitive advantage  

  



1 

 

1  Inledning  

1.1 Bakgrund 

1.1.1  Historien bakom Talent Management 

År 1997 myntades begreppet ”The war for talent” av forskare ur McKinsey & 

Company efter att ha undersökt hur man attraherar talanger och sen lyckas få dem att 

stanna kvar – något som upplevdes som ett ökat problem inom affärsvärlden 

(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Talang är enligt Michaels et al. 

summan av en persons förmågor, det vill säga hens kunskap, erfarenhet, intelligens, 

omdöme, karaktär och drivkraft. Det står även för förmågan att lära sig, samt för att 

utvecklas.  

 

McKinsey-gruppen menar att det så kallade talangkriget började redan på 1980-talet 

när samhället skiftade ifrån en industriell era till en informationsera. Denna epok kan 

även kallas kunskapsintensiv arbetsmarknad, som Beechler och Woodward (2009) 

beskriver det, där utbildning och kunskap anses vara mycket värdefull för företag 

idag. Vidare framhåller Michaels et al. (2001) att den nya tiden innebär att värdet av 

de hårda tillgångarna (maskiner och fabriker) minskade och de immateriella 

tillgångarna så som varumärke, intellektuellt kapital och talang blev allt viktigare. 

Under den industriella eran var det människor som behövde företagen, jobben var få, 

maskiner och kapital gav konkurrensfördelar samt att anställda var lojala och 

accepterade de arbetsvillkor de blev erbjudna. I dagens samhälle ser 

arbetsmarknaden annorlunda ut: Det är numera företagen som behöver människor, 

talangerna är få, talangfulla individer ger konkurrensfördelar, folk är mobila och 

engagerar sig bara på kort sikt samt att de kräver mycket mer och har andra behov. 

Individen har således blivit källan till framgång för företagen (Michaels et al., 2001), 

vilket är något som styrks av Lindelöw (2008, s. 18): 

 
I de flesta verksamheter är människorna den främsta resursen. Det är 

människorna som skapar produkten, som genererar värdet, som spelar roll för 

kvalitet eller misslyckande. Genom bemötande, agerande, kunskap och 
ansträngningar skapar människorna innehållet i verksamheten, löser problem 

och lägger grunden till relationer och lojaliteter som säkerställer organisationens 

överlevnad. Detta gör människan till den främsta konkurrensfördelen.  

 

Bogislaus och Andersson (2010) belyser att företagens ökade förståelse för hur 

mycket medarbetarna betyder för att nå framgång, gör att mer och mer utveckling 

läggs på relationen mellan medarbetare och organisation. Vidare framhålls att i 

dagens samhälle utgör själva företagen en viktig del i människors liv, men inte på 

grund av det materiellt värdefulla, utan för att anställningar ger en stegvis personlig 

och karriärmässig utveckling. För att kunna hantera den betydelse som medarbetarna 

har för organisationen behövs därför Human Resource Management (HRM), som 

bland annat just innefattar att möta behoven hos individerna.  

 

Termen HRM förklaras av Forslund (2009) med det svenska uttrycket mänskliga 

resurser och handlar om processen att rekrytera, belöna, motivera och utveckla sin 

personal. Då de mänskliga resurserna är något som organisationen anses vara 

beroende av idag, är viktigt att HR-arbetet hanteras på bästa sätt för att lyckas få 
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kompetenta, engagerade och lojala medarbetare. Det kan ses som en personalfilosofi 

menar Forslund, och det ska vara kopplat till organisationens affärsidé, visioner, mål 

och strategier. Därför bör HRM genomsyra hela företaget och särskilt att HRM:s 

tankar och arbetssätt stöds av högsta ledningen. Forslund beskriver att målen med 

HRM är att arbetskraften ska göra det möjligt för ledningen att nå målen; använda 

personalens potential och kapacitet; koordinera HR-policyers med affärsplaner; 

skapa en gemensam organisationskultur samt att de anställda är engagerade i 

företagets framgång.  

1.1.2  Talent Management:s uppkomst 

Michaels et al. (2001) belyser att det finns jobb även i dåliga tider, och att talanger 

alltid kommer vara en bristvara. De förutspådde att efterfrågan på talanger skulle öka 

och utbudet minska, vilket skulle innebära en konstant och kostsam kamp om att 

hitta och fånga de bästa medarbetarna. Dock hävdar samtliga i McKinsey-gruppen att 

det inte räcker att ha fler kapabla medarbetare för att vinna talangkriget. Företagen 

måste även ha hög strävan och utforma de rätta strategierna och rätt hantering av 

prestationer. Ledningen måste alltså engagera sig i alla individer för att de ska kunna 

ge sitt bästa och därför krävs talangfulla ledare för att skapa den drivkraften 

(Michaels et al., 2001). Wikström och Martin (2012) belyser att företagen behöver 

attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare, då det handlar om att konkurrera 

med kompetens och starka varumärken. Detta fenomen har utvecklats till att kallas 

Talent Management (TM), en strategi inom human resource management (HRM) för 

att lyckas i det så kallade talangkriget (Michaels et al., 2001).  

 

Skillnaden mellan TM och HRM är enligt Tarique och Schuler (2010) att HRM 

täcker en större och bredare bild av intressenter, medan TM är en strategi inom HRM 

som fokuserar mer på det som berör just relationen mellan medarbetarna och själva 

organisationen som intressenter – närmare bestämt att just attrahera, utveckla och 

behålla medarbetare. Som exempel innefattar TM moral och engagemang medan 

HRM fokuserar på policyers och riktlinjer, inom området säkerhet och hälsa.  

1.2 Problematisering 

Enligt Motivation (2015a) har svårigheten att hitta kompetent arbetskraft i Sverige 

ökat det senaste året, vilket utgör ett problem för att inte minska konkurrenskraften 

för företagen. För att lyckas vinna ”The war for talent” och få konkurrensfördelar 

anser fler forskare ur McKinsey-gruppen (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, 

Hankin och Michaels, 1998) att användningen av TM bör utgå ifrån högsta ledningen 

och samarbeta med hela organisationen. Det viktigaste är alltså att först och främst 

höja upp TM till en gemensam prioritet. För att sedan attrahera och behålla de 

människor som behövs måste ett starkt värdeerbjudande (ett så kallat employee value 

proposition, EVP) för anställda definieras. EVP innefattar ledningens svar på varför 

en energisk och ambitiös individ skulle vilja jobba på just deras företag och inte 

någon annans. Därefter ska styrkan läggas vid hur man ska rekrytera talangen och 

slutligen ska fokus ligga på utveckling för att få hen att stanna i företaget, menar 

Chambers et al. I enlighet med Chambers et al. beskriver Stahl, Björkman, Farndale, 

Morris, Paauwe, Stiles, Trevor och Wright (2012) några principer som företag bör 

förhålla sig till: Förena TM med affärsstrategin; involvera verksamhetsledningen; 

skapa starkt arbetsgivarvarumärke samt inneha intern överensstämmelse. Dessutom 

bör kulturellt engagemang samt att hitta balans mellan globala och lokala behov tas 

hänsyn till.  
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Beechler och Woodward (2009) håller med Chambers et al. (1998) om att prestandan 

för att lyckas med TM fortfarande är en strategisk svårighet och menar att snabba 

och komplexa förändringar omkring oss ständigt kommer att ha stora effekter på 

medarbetare och talanger. Krafterna från global demografi samt människor och 

organisationers ökning i mobilitet gör affärsmiljön mer krävande än tidigare. 

Lindmark och Önnevik (2011) betonar att ny teknologi och välstrukturerade 

affärsplaner är något som används i merparten av dagens verksamheter vid 

utveckling av tjänster och produktion.  

 

PwC
1
:s (2013) årliga globala VD-undersökning gällande talangutmaningen, visar 

även den att hela affärsvärlden har förändrats på grund av demografiska 

förändringar, urbanisering samt teknikutveckling – något som de definierar som 

”megatrender”. Då 63 procent av Vd:arna anser att det finns en kompetensbrist och 

otillgänglighet av talanger, ses situationen som allvarlig och 93 procent inser att de 

måste ändra eller har påbörjat förändring av sin strategi för att attrahera och behålla 

talanger. Det gör att slutsatserna från PwC:s studie visar att innebörden av talent 

management är påtaglig, men att utmaningen är svår. Det ställs stora krav på VD och 

ledare då kompetensen hos dessa måste öka speciellt inom teknologi och för hur man 

leder de olika generationerna som nu sammankopplats på arbetsmarknaden. Vd:ars 

påverkan av dessa megatrender blir olika beroende på hur beredda de är på dess 

effekter. Dessutom anser många Vd:ar att deras HR-avdelning inte är redo för 

förändringen till anpassning, vilket anses utgöra ett stort problem.  

 

Då bland andra Chambers et al. (1998); Lindmark och Önnevik (2011) samt PwC 

(2013)  hävdar att fokus måste ligga på de mänskliga resurserna, behövs rätt TM-

strategier för att lyckas attrahera, fånga, utveckla och behålla talanger. Dock 

framhåller Buller och McEvoy (2012) i enlighet Festing, Schäfer och Scullion (2013) 

att varje företags HRM är unik och komplex, just för att varje företagsmiljö och dess 

strategier är unika och komplexa. Detta skapar ett problem för de som vill finna en 

universal HRM ”Best practice”. Michaels et al. (2001)  är överens och påvisar att det 

inte finns någon universell definition av vad en talang är, då det varierar från företag 

till företag. Varje verksamhet måste alltså förstå vilken unik talangprofil som är rätt 

för just dem. Detta medför en undran kring hur TM ser ut i olika sorters företag, 

alltså ett intresse för en förståelse för vad TM innebär för heterogena
2
 företag och hur 

det tillämpas i dessa verksamheter. Med följdfrågor som vilka faktorer påverkar 

arbetet med TM?  

  

Buller och McEvoy belyser sålunda att det viktigaste är att utforma ett HRM som 

involverar hela organisationen. Tarique och Schuler (2010) håller med och anser att 

HRM och ledning behöver designa sin egen TM-strategi så att dess aktiviteter kan 

öka konkurrenskraften. Dock framhålls ett framgångsrikt TM som strategiskt svårt 

(Beechler & Woodward, 2009; Chambers et al., 1998) vilket skapar intresse för vilka 

utmaningar som TM tillför och vad företagen behöver utveckla för att besegra dessa 

utmaningar? 

                                                
1 PwC är ett multinationellt företag som är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och 

kvalificerad finansiell rådgivning. Deras vision är att ha en betydande roll i näringslivet som ska ge 

förtroende för samhället och tillväxten (PwC, 2015). 
2 Heterogen innebär att något omfattar delar som är olika varandra (NE, 2015) 
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1.3 Problemformulering 

Hur arbetar företag med Talent Management och vad finns det för utmaningar för att 

kunna utveckla denna strategi?  

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva och diskutera hur Talent Management används 

samt vilka utmaningar som finns och hur dessa kan hanteras.  
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2 Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1  Kvalitativ forskningsstrategi 

Denna studie hade som syfte att skapa helheltförståelse i två fall som sedan jämförts 

med varandra. Som underlag till studien har därmed en kvalitativ 

undersökningsstrategi valts för att kunna få kontextuell förståelse och detaljerat få 

fram samt tolka information utifrån två respondenters uppfattningar av en särskild 

miljö för att skapa rik förståelse för verkligenheten (Bryman & Bell, 2011). Studien 

grundar sig således utifrån Halvorsen (1992) som beskriver en kvalitativ 

undersökning att ”bilda sig begrepp om ett fenomen eller olika aspekter av samma 

fenomen”.  

2.1.2  Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen genomfördes i form av en komparativ fallstudie, som enligt 

Bryman och Bell (2011) innebär en ingående analys av ett fall för att kunna fokusera 

på den unika kontexten och komplexiteten i fallet och jämföra detta med ett annat 

fall. Det skapas då man får fram information om sociala system som där skillnader 

och likheter kan uppmärksammas (Halvorsen, 1992). Studien hade från början ingen 

klar problemformulering att utgå ifrån, utan fastställdes med tiden, vilket Halvorsen 

(1992) menar är vanligt för en fallstudie.  

2.2 Forskningsmetod och urval  

2.2.1  Analysnivå 

Studiens fokus utgick ifrån individnivå, det vill säga att respondenterna för den 

empiriska studien var personer med chefspositioner från HR-avdelningen från två 

olikartade företag inom två olika branscher.  

2.2.2  Urvalsmetod 

Valet av organisationer gjordes utifrån ett icke sannolikhetsurval, det vill säga ett 

icke-slumpmässigt urval, då studiens syfte var att skapa förståelse av komplexitet 

och inte att generalisera. Då urvalet som skulle göras var litet var det viktigaste att de 

utvalda företagen uppfyllde vissa kriterier, därmed gjordes ett strategiskt urval 

(Halvorsen, 1992). I den här studien var de utvalda företgen tvungna att uppfylla 

vissa kriterier för att kunna delta. Dessa var att de skulle vara verksamma i Sverige 

och använda TM i någon utsträckning. Dessutom valdes företagen utifrån storlek, 

bransch samt geografiskt perspektiv.  

 

Urvalsprocessen började med att endast en bransch valdes ut och utifrån det 

kontaktades företag som kunde tänkas använda TM. Det visade sig att urvalet var 

litet, då de flesta företag inte har etablerat någon TM-strategi idag men några var i 

början att utveckla det. Slutligen hittades ett internationellt företag med ett väl uttalat 

TM-arbete som använts senaste åren, respektive ett nationellt företag med outtalad 

TM-strategi under utveckling. Detta urval gjordes för att få substans i studiens 

analys, då ett bredare perspektiv kunde undersökas och sammankopplas med teorier, 

för att få ett så detaljerat svar på problemformuleringen som möjligt. Syftet var att få 

information ifrån så skilda objekt som möjligt, vilket är vanligt vid kvalitativa 
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dataurval enligt Halvorsen (1992). Urvalet har sålunda valts att kallas heterogena
3
 

företag.   

2.2.3  Beskrivning av urval 

Respondenten från företag A är HR-chef för ett av de sex globala geografiska 

områden inom detta företag, som är en av världens största verksamheter inom denna 

bransch. Respondentens distrikt innefattar omkring 2500 anställda vilka deltagaren 

ansvarar för tillsammans med ledningen rent styrning- och uppföljningsmässigt. 

Organisationen har sedan 2012 arbetat strukturerat med TM.   

 

Respondenten från företag B är HR-specialist på ett nationellt företag inom en annan 

bransch än företag A och omfattar 400 årsanställda. Verksamheten är etablerad på ett 

annat geografiskt område i Sverige än företag A. Den här verksamheten har inget 

uttalat TM idag men anser sig på ett eller annat sätt använda delar av strategin, som 

dock behöver mycket utveckling enligt respondenten.    

 

De båda företagen tillhör kategorin stort
4
 företag enligt Europakommissionen (2007), 

men däremot är företagen mycket olika stora inom samma storlekstyp, samt att 

företag A är multinationellt och företag B är nationellt.  

2.2.4  Intervju 

Då två HR-specialister på två skilda företag ansågs vara de som satt på den 

information som behövdes för att uppfylla studiens syfte, valdes en kvalitativ 

intervjumetod. Den ger enligt Bell (2000) flexibilitet och känslomässigt djup vilket 

bidrar till en stor fördel för att lättare kunna tolka och avslöja respondentens svar. 

Trots tydliga och enkla frågor kunde respondenterna ge komplexa svar som gett rikt 

material att analysera (Trost, 2005). Vidare valdes semi-strukturerade intervjuer, då 

intresset låg på den deltagande med syfte att få fylliga svar som inte var styrd i någon 

riktning, samt för att ge utrymme för oförutsedd respons. Detta insamlingssätt gav 

fördelen att kunna avvika från intervjuguiden samt ställa uppföljningsfrågor till 

respondenterna (Bryman & Bell, 2011). Den intervjuguide (se bilaga) som de två 

undersökningarna är baserade på har till grund varit identiska, men frågorna har gett 

stor möjlighet till att kunna tolkas och utformas på ett eget sätt av respondenten. 

Därigenom har ordningsföljden och följdfrågor varierat något för att få ut så 

detaljerad information som möjligt, men frågorna var formulerade ett enkelt och 

tydligt (Trost, 2005). 

2.3 Tillvägagångssätt 

Forskningsmetoden för studien var systematisk för båda företagen enligt ovan, men 

metoden för hur intervjuerna genomfördes skiljer sig. Med företag A genomfördes 

intervjun via telefon av tillgänglighetskäl. Intervjun med företag B blev istället en 

personlig intervju på deras huvudkontor. Först förklarades syftet med studien och 

därefter godkände respondenterna att intervjuerna skulle komma att spelas in. 

Samtalen pågick i en knapp timme och därefter transkriberades intervjuerna för att 

sedan struktureras till det empiriska avsnittet. Bryman och Bell (2011) förespråkar 

                                                
3 Heterogen innebär att något omfattar delar som är olika varandra (NE, 2015) 
4 Sysselsätter fler än 250 personer och vars omsättning överstiger 50 miljoner euro per år. 
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inspelning och transkribering då vårt minne inte alltid räcker till och det som sagts 

kan lättare analyseras och tolka då intervjun kan repeteras.  

2.4 Etik 

Det är enligt Bell (2000) viktigt att ta hänsyn till de etiska förhållningssätt som finns 

inom vetenskaplig forskning. De fyra kraven är: samtyckeskravet, skada för 

deltagarens del, intrång i privatlivet samt falska förespeglingar (Bryman & Bell, 

2011) vilka har beaktats igenom studiens arbete. Efter transkribering av intervjuerna 

skickades de till respondenterna för att få godkännande av det som sagts för att inte 

kunna missförstå och använda felaktig information i empiri, analys och slutsats. Då 

det heller inte ger någon relevans för studiens resultat att namnge de deltagande 

företagen, har respondenterna blivit kallade A respektive B.   

2.5 Trovärdighet 

Då studien hade en kvalitativ ansats som grundats på respondenternas egna tankar, 

åsikter och upplevelser samt inte hade som syfte att generaliseras, blir det svårt att 

mäta reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011). Istället används begreppet trovärdighet 

(Trost, 2005). Med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide som kopplades till 

problemformulering och syftet, kunde därmed dessa analyseras och svaras på. 

Således anses det insamlade materialet vara relevant och trovärdigt för studiens 

analys och resultat.  
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3 HRM, Talent Management och dess utmaningar: En 
teoretisk överblick 

3.1 Ledningen genom HRM och Talent Management 

Buller och McEvoy (2012) argumenterar för att HRM-målen ska etableras och gynna 

kompetenser på alla nivåer med företagens strategiska mål i fokus. Dessutom för att 

skapa en kultur, normer, motivation och möjligheter att engagera hela 

organisationen, vilket bidrar till att kunna uppfylla verksamhetsmålen. Framgången 

för en verksamhet avgörs av de människor som verkar inom den (Nilsson, Olve & 

Parment, 2010; Lindelöw, 2008; Bogislaus & Andersson, 2010; Douglas & Conger, 

2007; Forslund, 2009). Därigenom är individer inom organisationen en nyckelresurs, 

framhåller Nilsson et al. För att skapa konkurrenskraft behöver resurser utnyttjas på 

ett framgångsrikt sätt vilket görs genom att fokusera på chefers och medarbetares 

kunskaper och utveckling. Då ledningen genom olika strategier påverkar 

medarbetarnas tankar, kan de även påverka beteende och handling (Nilsson et al.). 

Drivkraften i alla företagsaktiviteter är organisationens strategi, betonar Buller och 

McEvoy (2012). Men enligt Ostroff och Bowen (2000 i Buller & McEvoy 2012) är 

det inte tillräckligt att skapa en länk mellan HRM och strategi. Utmaningen är att 

sammanföra motiverade och kompetenta individer med de komplexa strategimålen 

och organisatoriska processer. Med andra ord måste man skapa rätt mänskliga 

resurser för att implementera strategier och varje medarbetare måste ha möjligheten, 

motivationen och förmågan att agera i strävan mot målen. Studien av Tansley, 

Harris, Stewart och Turner (2006, s. 8) kan styrka denna aspekt och framhåller vikten 

av ledningens integration av TM:  

 
Effective governance will require all employees, from the CEO downwards, to 

manage the organization in a way that satisfies needs for accountability, 
integrity, efficiency and transparency – the key principles of corporate 

governance. […] Ensuring that the organization’s talent is developed within 

the framework of corporate governance would seem to be a key requirement of 
any approach to talent management. 

3.1.1 Ekonomistyrning och företagsstrategi 

Genom att engagera ledning och styrelse kan TM anpassas och samarbeta med 

företagets strategiska prioriteringar, framhåller Cohn, Khurana och Reeves (2005) 

Ledningens strategi innebär idéer om vad som ska uppnås och av vilka, hur 

verksamhetens ska bedrivas samt vilka följder olika handlingsalternativ har. Detta är 

starkt kopplat till organisationens ekonomistyrning. Ekonomistyrning är något som 

används av ledningen i en organisation för att formulera och genomföra strategier. 

Centralt i all ekonomistyrning är att, utifrån organisationens perspektiv, beskriva hur 

organisationen skulle kunna vara (handlingsalternativ), hur den bör vara (mål) samt 

hur den är (prestationer och effekter). Syftet är att identifiera uppdrag inom 

organisationen och känna igen framgång (Nilsson et al., 2010). Vidare har all 

ekonomistyrning syftet att hantera en organisations resurser effektivt och därmed 

bidra till god resursanvändning. Detta innebär ett bra utbyte av insatta resurser men 

även att befintliga resurser utvecklas och förbättras till organisationens vinning. 

Ekonomistyrningen tydliggör ansvarsområden för verksamhetens resurser. 

Utformningen av styrningen sker så att användandet av den påverkar handling och 
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beteende i önskvärd riktning genom information och incitament, betonar Nilsson et 

al. (2010). Det är styrningens uppgift att underlätta för ledningen att formulera samt 

genomföra strategier (Nilsson et al.). PwC (2012) konstaterar att organisationer 

måste omvandlas och anpassas för att vara säkra på att de kan attrahera, inspirera, 

motivera, hantera, utveckla samt belöna sina medarbetare för att inte riskera att 

förlora sin främsta tillgång. 

3.2 Talent Management – en nödvändig strategi 

Douglas och Conger (2007) styrker att ledare i många år har sagt att människor är 

den viktigaste resursen i företaget. Trots det är det många verksamheter som istället 

fokuserar på IT och kapital, när det egentligen är individerna som har den största 

betydelsen. Att däremot lyckas få ut det bästa av individerna är en nyare aspekt som 

blivit en nödvändighet för att nå sina mål, nämligen genom att ha rätt människor på 

rätt plats, på ett så effektivt sätt som möjligt (Douglas & Conger) 

 

PwC:s rapport (2013) beskriver tre huvudsakliga grunder för nödvändigheten med 

TM som de kallar ”megatrender”: (1) den snabbt växande teknikutvecklingen, (2) 

demografiska aspekter så som ålder, etnicitet och kultur samt (3) globaliseringen som 

sker och gör att företag behöver vidga sina marknader för att bli konkurrenskraftiga.  

Dessa faktorer är helt i enlighet med Tansley et al. (2006) som även tillägger de stora 

skillnader i människors preferenser samt att yngre generationer ställer andra krav och 

har en starkare självständighet. Detta var något som Michaels et al. (2001) kunde se 

tendenser utav, då de ansåg att människor började flytta från ett företag till ett annat. 

Det fenomen beskrev författarna att det bröt ut på sent 1980-tal när lojalitet blev 

viktigare än jobbsäkerhet och individen hittade fördelar med att byta företag.  Detta 

framhålls av PwC (2012) i deras studier, som visar att endast 18 procent av den 

yngre generationen (kallad generation Y
5
) planerar att stanna kvar hos sina befintliga 

arbetsgivare.  

 

Tarique och Schuler (2010) belyser ytterligare en kärnfaktor som ingår begreppet de 

kallar exogena krafter, det vill säga de krafter som ledningen och organisationen 

själva inte har någon kontroll över. Det handlar även om gapet mellan efterfrågan 

och utbud av talangerna då det finns en brist av talanger och överflöd med företag 

(Tarique & Schuler, 2010; Michaels et al., 2001; Festing et al., 2013). Enligt PwC 

(2012) råder det kunskapsluckor som inte kan fyllas samt att efterfrågan är större än 

utbud av talanger – och således menar PwC (2012) att den största utmaningen är att 

få och behålla rätt individer på rätt plats.  

 

Följaktligen har detta talangkrig som McKinsey-gruppen namngett det, utbrutit. 

Michaels et al. (2001) förutspådde att detta talangkrig skulle komma att bestå minst 

två decennier till, vilket stämmer överens med Festing et al. (2013)  som anser att det 

behöver ske en ökning av en långsiktig TM-strategi hos många organisationer 

eftersom denna kamp inte kommer att minska i den nära framtiden.  

 

På grund av dessa förändringsfaktorer av vår omvärld behövs även förståelse för vad 

det är talangerna vill ha för att kunna lyckas attrahera och fånga in dem (Michaels et 

                                                
5 Generation Y är de som är födda mellan 1980-2000 och sålunda uppväxta med en ständig tillgång 

till teknik så som mobil, data och Internet (Generation Y, 2015) 
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al., 2001). Talangerna vill ha: ett spännande jobb, attraktiv kompensation, goda 

utvecklingsmöjligheter samt att jobba för ett bra företag. Det sistnämnda innefattar 

att individer vill känna sig tillhöra den kultur och värderingar och att företaget har 

inspirerande ledare som utmanar dem. Trots att alla människor föredrar olika kulturer 

så finns två generella aspekter som vanligast efterfrågas: en stark 

prestationsinriktning samt en öppen och gedigen arbetsmiljö. Detta kan därmed kräva 

att organisationsstruktur, kultur eller företagsstrategi kan behöva förändras för att 

möta talangernas krav hävdar Michaels et al. (2001). 

 

För att lyckas hantera talangkriget genom TM bör nyckelprioriteringen vara att 

bevara sina anställda och investera i utveckling och utbildning, där ägare och VD 

utgör en särskilt viktig roll vid beslutsfattande inom TM och andra HRM-aktiviteter 

(Festing et al., 2013). För att lyckas använda TM som en konkurrenskraft har 

Michaels et al. (2001) identifierat fem nödvändiga åtgärder: 

 

1. Skapa ett ”talang-tankesätt” 

2. Bygga om rekryteringsstrategin 

3. Väva in utveckling i organisationen  

4. Differentiera och bekräfta individerna  

5. Skapa ett vinnande ”employee value proposition” (EVP) 

 

Då vi lever i en kunskapsekonomi argumenterar Wikström och Martin (2012) för 

värdet av att förstå vilken betydelse hantering och utveckling av medarbetarnas 

kompetens har för verksamheten. Att lyckas effektivisera individers kompetens är 

således en utgångspunkt för att bli affärsmässigt framgångsrik.  

3.3 De tre grundpelarna i Talent Management 

Festing et al. anser att det blir svårt för de företag som är mindre kända eller 

attraktiva att tävla om talangerna och att det därför är av stor vikt att ta TM mer 

seriöst och göra det till en strategisk prioritet. Tarique och Schuler (2010) samt 

Wikström och Martin (2012) belyser utefter sina studier de tre största kännetecknen 

för TM som kommer behandlas i nästkommande avsnitt:  

 

1. Attrahera: inkluderar företagsrykte, rekrytering samt urval 

2. Utveckla: omfattar aktiviteter inom utbildning och karriärsutveckling  

3. Bevara: innefattar hantering inom prestation och belöningsaktiviteter 

3.3.1  Attrahera 

För att skapa en ”vi-känsla” jobbar många företag med den interna marknadsföringen 

genom sin företagskultur och sitt varumärke, som enligt Bogislaus och Andersson 

(2010) ger ett värde för medarbetarna samt resultera i ökad lönsamhet. Erickson och 

Gratton (2007) framhåller att det inte är en viss belöning eller TM-användning som 

gör att ett företag har engagerade medarbetare. Det är istället företagets förmåga att 

uttrycka vad det är som gör organisationen unik för de befintliga och de potentiella 

medarbetarna. Företag bör sikta in sig på potentiella medarbetare på samma sätt som 

man riktar in sig på att fånga kunder och bör förstå att man det inte kan finnas allt till 

alla. Därmed är den bästa strategin att vinna kampen om talangerna att attrahera rätt 

individer, det vill säga de som väcks av intresse för den miljö och kultur 

organisationen utstrålar, och få dessa att välja just sitt företag (Erickson & Gratton, 

2007).  
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Detta skapande av ett bra företagsrykte kallas arbetsgivarvarumärke (employer 

branding) och är en strategi för att attrahera och behålla rätt individer, genom att 

företaget uttrycker hur de är och hur de vill framstå (Wikström & Martin, 2012). Det 

bör utvecklas utifrån både ett internt perspektiv gentemot medarbetarna som redan 

finns i verksamheten samt ett externt perspektiv, det vill säga ut mot 

arbetsmarknaden. Detta arbetsgivarvarumärke signalerar således den företagskultur 

man önskar ha och hur företaget tar hand om sina medarbetare. Då denna strategi 

innebär att de befintliga, de framtida samt de tidigare medarbetarna är ambassadörer 

och ryktesspridare blir det ett komplext arbete. Lyckas man med sitt varumärke kan 

det skapa bättre möjligheter till att få högre lönsamhet genom att fånga in engagerade 

och högt presterande medarbetare (Wikström & Martin, 2012). 

 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke måste börja byggas inifrån organisationen, påvisar 

Wikström och Martin. Det innebär att medarbetarna ska trivas, känna sig motiverade 

och få sina krav och önskemål uppfyllda för att utvecklas och prestera väl.  

Efter det interna arbetsgivarvarumärket har skapats kan man formulera det mot 

arbetsmarknaden, som görs utifrån vad företaget söker och kan erbjuda sina 

potentiella medarbetare (Wikström & Martin, 2012).  

 

Employee value proposition (EVP) som Michaels et al. (2001) beskriver, är summan 

av allt som individer upplever och får när dem är en del av en organisation, allt från 

nöjdhet av miljö, ledarskap, kollegor och belöning. Det handlar om hur ett företag 

uppfyller medarbetarnas behov och drömmar. Därför attraherar ett starkt EVP 

individer och gör att de blir passionerade över sitt jobb och kan göra sitt bästa varje 

dag (Michaels et al., 2001). Wikström och Martin (2012) menar att EVP innebär att 

bearbeta arbetsgivarvarumärket till att skapa konkurrenskraft genom att vara den 

mest attraktiva arbetsgivaren.   

3.3.2  Utveckla 

3.3.2.1 Kompetensutveckling 

Bogislaus och Andersson (2010, s. 116) definierar begreppet kompetens som 

”kunskap, vilja och förmåga att hantera situationer som uppstår” samt att det är 

”något som måste underhållas, förnyas och utvecklas i arbetet”. Vidare bör 

kompetens uppfattas som en resurs av strategisk karaktär som blir avgörande för 

framgång. Därmed betonar Bogislaus och Andersson vikten av att satsa på 

kompetensutveckling för att vinna konkurrensfördelar i en föränderlig framtid.  

 

För att organisationen ska nå sina uppsatta mål krävs att individerna har rätt 

kompetens, anser Lindelöw (2008). Vidare påvisas att i många verksamheter utgör 

medarbetarna den största kostnaden för företaget vilket också innebär att riskerna blir 

större i takt med dess möjligheter. PwC (2012) påvisar att kostnaden för att förlora en 

medarbetare motsvarar 6-24 månaders lön. Detta bidrar till att underhåll av 

kompetens blir en viktig del för produktivitet och effektivitet. Lindelöw (2008) 

hävdar att det inte bara handlar om att hitta rätt individ till rätt position genom själva 

rekryteringen. Begreppet kompetensförsörjning måste gå hand i hand med företagets 

mål och strävan mot en framgångsrik framtid, genom att tänka strategiskt och på lång 

sikt. Denna strategi kallar Lindelöw (2008) för kompetensbaserad 

medarbetarstrategi, som sålunda har organisationsmålen som utgångspunkt. Morison, 
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Erickson och Dychtwald (2006) betonar sammanfattande att utbildning ger individer 

stimulans och visar ett starkare engagemang mot organisationsmålen.  

3.3.2.2 Ledarskap 

Morison et al. (2006) samt Wikström och Martin (2012) hävdar att det finns en 

rådande brist på ledarskapsutveckling, som blir allt mer påtaglig i takt med att 

individer kräver mer behov av bekräftelse. Morison et al. påvisar att situationen på 

många verksamheter ser ut på följande sätt: det finns många interna, potentiella 

talanger som saknar karriärmöjligheter, samtidigt som ledningen är oroade över att 

inte hitta rätt individ med rätt förmågor. Cohn et al. (2005) betonar att det är en del 

av ledningens och chefers jobb att se till att identifiera den utveckling som 

medarbetarna behöver, just för att kunna bearbeta och bygga på sina kunskaper och 

förmågor. Vidare måste ledarna vara en mentor för de medarbetare som vill träda 

fram som ledare och dela med sig av viktig kunskap samt kunna ge värdefull 

feedback. Detta är viktigt för att kunna bidra till medarbetarnas utveckling på en 

personlig nivå samt för deras karriärmöjligheter. Cohn et al. påvisar även att 

chefernas egen utvecklingsplan beror på huruvida framgångsrikt de hanterar dessa 

uppgifter gentemot sina medarbetare. 

 

Enligt Wikström och Martin (2012)  krävs ett mer modernt ledarskap i form av att 

relationen mellan motiverade medarbetare och goda affärer måste ha ett bättre 

samband. Vikten av att kunna ge medarbetarna rätt förutsättningar för att kunna 

prestera är oundviklig för att lyckas utveckla och behålla talanger samt fånga in nya, 

vilket görs genom att säkerställa kompetensutveckling och coachning. Wikström och 

Martin konstaterar att ledarens roll att skapa en trivsam och rolig arbetsplats har ökat 

i betydelse för talanger. I och med de ökade ledarskapskraven behövs en samordnad 

ledarprofil som kan ge grund för vilka krav företaget ska ha på sina ledare. Chefer 

och ledare ska sålunda kunna få fram drivkraften och låta talanger växa fram genom 

att skapa dessa förutsättningar för medarbetarna (Wikström & Martin, 2012).  

Michaels et al. (2001) konstaterar att ledningen måste engagera för att medarbetarna 

ska kunna ge sitt bästa, vilket kräver talangfulla ledare för att skapa den drivkraften.  

 

Följaktligen kan dessutom goda ledarkunskaper resultera i att verksamheten kan 

skapa ett tydligt och attraktivt arbetsgivarvarumärke. Det kan spegla vad företaget 

uppger sig att vara, vilket kan leda till att lättare attrahera rätt framtida talanger och 

ledare (Cohn et al., 2005; Wikström & Martin, 2012).  Därmed anser Morison et al. 

(2006) att det behövs utvecklingsprogram inom ledarskap för att kunna bygga upp 

dessa medarbetares värde och potential genom uppmuntran och coachning. Potential 

är ett välanvänt begrepp inom TM som innefattar individens vilja att få ökat ansvar 

för arbetsuppgifter som är särskilt viktiga för verksamheten (Wikström & Martin, 

2012).  

 

Cohn et al. (2005) menar att en förklaring till varför många chefer och ledningar helt 

har lämnat HR-aktiviteter så som TM till HR-avdelningen är för att de inte uppfattar 

värdet av ledarskapsbrist och planering för framtida efterträdande ledare. Det 

sistnämnda kallas successionsplanering och är har lika stor betydelse och inverkan 

som exempelvis försämrad försäljning har. Att inte kunna se vilken betydelse dessa 

TM-aktiviteter har på företaget är ett kortsiktigt synsätt som inte håller på en 

konkurrenskraftig marknad, hävdar Cohn et al. Därmed betonas att två av de mest 
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kritiska aspekterna av TM är Vd:ns medvetenhet och uppmärksamhet gällande 

successionsplanering samt ledningens delaktighet (Cohn et al., 2005).  

3.3.3  Behålla 

3.3.3.1 Performance Management 

Att få medarbetarna att prestera högt är något som enligt Buller och McEvoy (2012)  

har uppnåtts genom att först och främst länka samman strategiska mål med 

handlingsplaner.  Därefter kopplas dessa ihop med organisationens kompetens, kultur 

och speciella förmågor. Samtidigt flätas de individuella kunskaper, kompetenser, 

talanger, motivationer samt möjligheter samman. Michaels et al. (2001, s. 7) 

understryker sålunda att TM skapar konkurrenskraft genom förbättrade prestationer:    

 
Excellent talent management has become a crucial source of competitive 
advantage. Companies that do a better job of attracting, developing, exciting 

and retaining their talent will gain more than their fair share of this critical and 

scarce resource and will boost their performance dramatically.  

 

Därmed skapas ett behov av det så kallade Performance Management, ett system 

inom TM som innefattar vad som ska åstadkommas för att nå företagsmålen, 

beskriver Wikström och Martin (2012). Vidare handlar det om att fokusera på att 

medarbetarna jobbar med rätt uppgifter snarare än på rätt sätt, samt att följa upp, 

belöna och utveckla medarbetarna. Det sker genom att alla vet vad affärsstrategin 

innebär och att samtliga individer arbetar utifrån den. Återigen behövs då ett moget 

ledarskap som tydligt kan kommunicera vad som krävs av varje medarbetare, vilka 

mål och förväntningar som ställs, samt ge feedback för att nå de övergripande målen. 

Har man således ett integrerat fokus på målstyrningen resulterar det i ett gemensamt 

engagemang, vilket leder till ökade prestationer, produktivitet samt konkurrenskraft, 

betonar Wikström och Martin (2012). 

 

Enligt Denison (1996) är organisationskultur också en avgörande faktor för 

prestation. Organisationskulturen kan influera utformningen av HRM-arbetet samt 

förmedla länken mellan HRM och prestation genom att skapa kulturella normer och 

riktlinjer. Således förespråkas att företagsprestation stärks när medarbetare på alla 

nivåer delar värderingar, antaganden och tro, som är i linje med strategimålen och 

kompetenser. Denna aspekt kallar Wikström och Martin (2012) för prestationskultur. 

Vidare menar Buller och McEvoy (2012)  att HRM och dess policyer påverkar 

förväntningar, attityder och beteenden hos individer, som tillsammans påverkar 

grupp- och företagsresultat.  

3.3.3.2 Organisationskultur 

Forslund (2009) förklarar att företagskultur är något som numera ses som en faktor 

till ökad effektivitet och framgång. Nilsson et al. (2010) konstaterar att dagens chefer 

ofta gör medvetna försök att formulera och använda företagets ekonomistyrning som 

verktyg för att påverka medarbetarna på olika vis. I Malmi och Browns (2008) 

styrmix-modell finns fem huvudkategorier, varav en av dem är den kulturella 

styrningen. Den inkluderar faktorer som genomsyrar ledningens och medarbetarnas 

tankar och handlingar. Kommunicerade värderingar, sociala normer och synliga 

symboler är exempel på vad som ingår i den kulturella styrningen. Malmi och Brown 

betonar att organisationskultur blir ett styrmedel så fort det används för att reglera 

beteende. Tansley et al. (2006) belyser att organisationskulturen har behövts hanteras 
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och integreras inom företagen. Det är de demografiska förändringarna som har gjort 

att organisationer reflekterat över sökandet efter talanger och dessutom behövt ändra 

sitt rekryteringsutförande samt utveckling- och utbildningsaktiviteter för att anpassa 

sig och vinna konkurrenskraft.  

3.3.3.3 Motivation och engagemang 

En betydelsefull faktor inom TM är motivation som kan tolkas som orsaken till 

agerande, poängterar Forslund (2009). Lindelöw (2008) menar att motivation visar 

hur mycket ansträngning individer tycker det är värt att ge. Enligt Forslund bygger 

motivation framför allt på tre olika behovsbegrepp: samhörighetsbehov, maktbehov 

och prestationsbehov, som behöver stimuleras på bästa sätt för att skapa lojala 

medarbetare. Lindelöw (2008) beskriver att det finns individer som tar sig fram 

igenom att försöka undkomma misslyckanden, medan andra har ett behov av 

utmaning, ansvarstagande och innovationstänkande.  

Drivkraft och commitment är andra nyckelord kopplat till motivation, där det 

sistnämnda visar på stort engagemang för företagets bästa med en önskan att få vara 

en del av organisationen på lång sikt (Forslund, 2009). Berglas (2006) belyser att 

många talanger som tar sig till viktiga och ansvarstagande roller inom företaget 

behöver en hög stimulans av bekräftelse och uppmärksamhet på det de gör för att 

drivas framåt. Om de skulle känna sig underskattade och inte får ett inre behov 

tillgodosedda hämmar det ofta både dem själva och företaget. Sålunda är det viktigt 

för organisationen att veta vad talangernas behov är, vad som ger dem drivkraft och 

försöka tillfredsställa dessa för att lyckas bevara dem (Berglas, 2006).  

3.3.3.4 Belöning 

Forslund (2009) framhåller belöning som en annan faktor som påvisats förbättra 

effektiviteten att uppnå mål. Att använda sig av belöningssystem har som syfte att 

stimulera medarbetarna för att utvecklas och vilja vara kvar i företaget, samt se till att 

dem gör rätt saker på rätt sätt. Vidare poängterar Forslund att belöning tidigare 

främst har handlat om lön, det vill säga pengar, vilket Bogislaus och Andersson 

(2010)  är överens om. Idag handlar det istället om själva företagen och den 

personliga samt karriärmässiga utveckling som de kan erbjuda individer. Det är 

viktigt att hitta en balans, det vill säga ett helhetsperspektiv mellan exempelvis 

följande belöningstyper: personlig utveckling, prestationsmöjlighet, ansvar, 

anställningsförmåner, inflytande, uppmärksamhet och lönetillägg (Forslund, 2009). 

Dessutom förespråkar Tansley et al. (2006) att belöningsprogram bör skräddarsys till 

mer personliga belöningspaket då alla individer är olika. Malmi och Brown (2008) 

beskriver ytterligare en styrfunktion inom ekonomistyrningen – belönings- och 

kompensationsstyrning. Den fokuserar på att motivera medarbetare inom 

organisationen och öka individers och gruppers prestation. Detta görs genom att få 

medarbetarnas mål och aktiviteter att överensstämma med organisationens mål och 

aktiviteter. Det grundläggande argumentet till denna typ av styrning är att belöning 

och kompensation resulterar i ökad ansträngning och prestation. Då organisationens 

medlemmar handlar i linje med organisationens mål belönas dem (Malmi & Brown, 

2008).         

3.4 Perspektiv på Talent Management 

Festing et al. (2013) hävdar att storleken på organisationen har betydelse för i vilken 

utsträckning som resurser och budget läggs på processerna inom HRM och TM. 
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Företag delas enligt EU:s lagstiftning in i olika storlekskategorier baserat på 

personalstyrka och omsättning, vilka är följande: mikroföretag
6
, småföretag

7
, 

medelstora
8
 företag samt stora

9
 företag (europakommissionen, 2007). Festing et al. 

(2013) visar utifrån deras studier att TM-arbetet är betydligt varierande i olika typer 

av organisationer, och de har tagit fram tre grupper av TM-profiler som baserats på 

graden av engagemang och intensitet i TM:s tillämpning. Dessa är: Starkt 

engagerade talent managers, reaktiva talent managers eller bevarande talent 

managers.  

3.4.1  TM:s två synsätt: För utvalda eller för alla medarbetare  

Nijs, Gallardo-Gallardo, Dries, och Sels (2014) samt Schuler, Jackson och Tarique 

(2010) beskriver att det finns olika perspektiv att använda sig av TM. Det ena 

synsättet relaterar till att gälla samtliga medarbetare på alla nivåer inom en 

organisation. Detta synsätt har Bolander, Asplund och Werr (2014) valt att kalla det 

humanistiska förhållningssättet, vilket innefattar att alla människor har talang och en 

uppsättning styrkor. Bolander et al. demonstrerar att man enligt detta synsätt lägger 

TM-fokus på kompentensutveckling och vidareutbildning, då man ser på talang som 

förbättringsbart. Det andra synsättet innebär att endast de speciellt begåvade ses som 

talanger och blir investerade i – även kallat det konkurrensinriktade förhållningssättet 

(Bolander et al., 2014).  

 

I enlighet med Bolander et al. (2014) påvisar Festing et al.(2013) att medelstora och 

stora företag fokuserar mer på elitgrupper av högpresterande talanger med hög 

potential (konkurrensinriktat), medan små till medelstora företags användning av TM 

är mer generell och riktar sig till majoriteten av medarbetarna inom organisationen 

(humanistiskt). Schuler et al. (2010) anser dock att det kan vara svårt att kategorisera 

företag mellan dessa två perspektiv då det kan skifta. Istället förespråkas en skala av 

”inkluderande” där låg procent innebär att endast ett fåtal är inkluderade i TM, 

respektive hög procent innefattar en större inkludering av potentiella talanger.  

 

Wikström och Martin (2012) belyser att det finns olika åsikter gällande att arbeta 

strukturerat med några utvalda talanger. Vissa anser att det medför minskad 

motivation för övriga medarbetare. Att fokusera på en utvald behöver inte vara ristat 

i sten menar Wikström och Martin, det handlar om att tydligt kunna kommunicera 

potentialen för den individen, på ett öppet sätt för att undkomma negativa effekter 

från andra. När det handlar om externt och internt urval av talanger är det viktigt att 

verksamheter får in nya individer. Det finns enligt en grundregel i form av en 80-20-

procentsuppdelning, där 80 procent utgör interna ersättare och 20 procent externa 

(Wikström & Martin, 2012).  

 

3.4.2  TM-strategi till praktisk verklighet 

Gratton och Truss (2003) anser att alla organisationers medarbetarstrategi ser olika ut 

och HR-arbetet bör utgå ifrån sin egen verksamhet. Att länka affärsstrategi och dess 

strävan mot organisationsmål ihop med HRM är en kritisk grundregel. Det är dock 

                                                
6
 Sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 

7 Sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 
8 Sysselsätter färre än 250 personer och vars omsättning inte överstiger 50 miljoner euro per år. 
9 Sysselsätter fler än 250 personer och vars omsättning överstiger 50 miljoner euro per år. 
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inte tillräckligt enligt Gratton och Truss som presenterar en annan dimension som 

handlar om själva agerandet i verkligheten. Det handlar sålunda om att HRM:s 

aktiviteter faktiskt sker och kan ge resultat genom medarbetarnas upplevelser.   

3.5 Sammanfattning av teorin 

Det teoretiska underlaget har visat att människan är den främsta resursen för ökad 

konkurrenskraft i dagens samhälle (Lindelöw, 2008; Bogislaus & Andersson, 2010; 

Forslund, 2009; Nilsson et al., 2010). HRM och TM-strategi bör enligt Forslund 

(2009) med flera samordnas igenom hela verksamheten och tillsammans sträva mot 

företagsmålen. På grund av yttre faktorer så som globalisering, avancerad 

teknikutveckling och förändringar i demografi, behöver medarbetarstrategier 

förbättras och anpassas till en ny värld menar McKinsey-gruppen (1998,2001) med 

flera. Detta har bidragit till att företagen behöver fokusera på att hitta rätt individer 

som är motiverade och besitter rätt kompetens för att kunna sammanföras med 

strategimålen, belyser Buller och McEvoy (2012). Talanger är något som företagen 

måste lyckas attrahera, fånga in, utveckla och behålla för att kunna konkurrera på 

arbetsmarknaden, ett fenomen som kallas Talent Management (McKinsey-gruppen, 

1998,2001; Lindmark & Önnevik, 2011; Wikström & Martin, 2012; Tarique & 

Schuler, 2010).     

 

För att lyckas attrahera, fånga in och behålla talanger bör företaget utforma ett 

arbetsgivarvarumärke (employer branding), som uttrycker vad som gör verksamheten 

unik och hur de vill framstå gentemot de befintliga samt potentiella medarbetarna 

(Erickson & Gratton, 2007; Wikström & Martin, 2012). Samtidigt behöver individer 

har rätt kompetens vilket gör att satsning på kompetensutveckling är nödvändigt för 

att behålla talangerna, öka produktivitet och effektivitet samt vinna 

konkurrensfördelar. Försörjningen bör vara strategisk och långsiktigt kopplad till 

organisationsmålen för att använda de mänskliga resurserna på bästa sätt (Bogislaus 

& Andersson, 2010; Lindelöw, 2008). Performance management (Buller & McEvoy, 

2012; Wikström & Martin, 2012; Michaels et al., 2001), engagemang (Forslund, 

2009) och belöningar är andra betydelsefulla aktiviteter inom TM då individer enligt 

Berglas (2006) behöver stimulans och bekräftelse för att drivas framåt. En mycket 

viktig faktor för att lyckas med dessa aktiviteter inom TM är bra chefer och ledare. 

De måste finnas för att låta talanger växa fram och finna drivkraft, något de får 

genom ett moget ledarskap som kan ge feedback och vara en mentor i medarbetarnas 

personliga karriärsutveckling (Cohn et al., 2005; Wikström & Martin, 2012 ). Dock 

belyser Morison et al. (2006) och Wikström & Martin, 2012) att det finns en rådande 

ledarskapsbrist på arbetsmarknaden, vilket kräver ökade utbildningar inom 

ledarskap.  

 

Festing et al. (2013) betonar att arbetet med TM är varierande i alla organisationer, 

bland annat utifrån omsättning och personalstyrka. I enlighet med Festing har 

Bolander et al. (2014) funnit olika synsätt på TM: det humanistiska och det 

konkurrensinriktade. Dessa avser om TM-strategin innefattar samtliga inom 

verksamheten respektive att bara några speciellt utvalda talanger.  
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4 Talent Management i praktiken 
 

Studiens empiriska avsnitt behandlar hur arbetet med TM ser ut i praktiken i de två 

heterogena verksamheterna. Intervjuerna har genomförts på ett semi-strukturerat sett 

utifrån den intervjuguide bestående av 45-50 frågor som finns att hitta i bilagan. 

Intervjuerna presenteras företagsvis med tre gemensamma huvudteman. Därefter 

följer en sammanfattning av undersökningarna samt en tabell över deras utmaningar.   

4.1 Företag A 

4.1.1  Definition på talang och Talent Management enligt företag A 

Den här verksamheten bygger enligt respondenten på filosofin att medarbetarna är 

den viktigaste resursen. Då branschen upplevs vara mer personalintensiv (högre 

personalomsättning) än andra branscher, anser företaget att de är beroende av att 

kunna attrahera och behålla talanger. Ett mycket värdefullt arbete görs genom deras 

talangprofil som omfattar kompetenser och egenskaper som efterfrågas i företaget. 

Kompetens är förmågan att kunna nyttja sin kunskap, erfarenheter och attityder på ett 

bra sätt, vilka identifieras genom sju dimensioner som företaget utformat: 

 

1. Strategisk förståelse 

2. Kommersiellt fokus (affärsmässig/vinstinriktad) 

3. Aktiva relationer (att bygga och behålla goda relationer) 

4. Problemlösning 

5. Kvalitetsarbete (att det man levererar är av god kvalitet och kommer i tid, 

samt på den nivån man vill ha det) 

6. Management (att man kan hantera människor) 

7. Passion och integritet (att man har en passion och engagemang för det man 

håller på med och har en hög personlig integritet i det man gör) 

 

Dessa dimensioner är något som efterfrågas av alla medarbetare och inte bara 

talanger, betonar respondenten. När de bedömer talanger så handlar det om huruvida 

de lever upp till de sju dimensionerna samt hur väl de uppnår sina mål och levererar 

utifrån målen.  Dessutom bedöms individernas potential, det vill säga om det finns en 

tydlig vilja att ta på sig mer ansvar och gå vidare, parallellt med att chefen bedömer 

hen på samma sätt. Talang och arbetet med TM är sammankopplat med 

verksamhetens grundläggande behov och att företaget kan försörjas utifrån de 

individer som sitter på de kärnpositioner som finns. TM handlar sålunda om att 

identifiera vilka behov som uppstår och finna de människor som har den kompetens 

som företaget behöver för att klara sig på kort och lång sikt. Respondenten har 

egentligen ingen konkret och tydlig definition på TM utan utgår ifrån dess innebörd 

och målsättning för företaget. 

 

Respondenten menar att HRM-arbetet och TM har funnits ett tag, det har bara 

benämnts olika, men under ytan haft samma innebörd. Respondenten drar en parallell 

till McKinseys rapport ”the war for talent”, och menar att den gav en upplysning som 

medförde ett nytt tänkande och en förståelse för att tillgången av välutbildade 

människor sjunker. Förmodligen skedde det på grund av ökad konkurrenskraft på 

arbetsmarknaden samtidigt som talanger blev globala och rörliga. Således uppstod en 
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brist och företagen behövde få ökad förståelse för individer, hur man attraherar dem 

samt bevarar dem i verksamheten, förklarar respondenten.  

4.1.2  Arbetet med Talent Management 

Arbetet med TM och dess utveckling är länkat till det som kallas 

successionsplanering. Det handlar om att ha kontroll över vilka roller som är kritiska 

för att verksamheten ska kunna överleva kort- och långsiktigt, med andra ord vilken 

kompetens, kunskap och vilka människor som behövs. Detta företag vill alltid se till 

att ha interna medarbetartalanger som kan gå in och fylla de kritiska rollerna. TM 

handlar följaktligen om att kunna identifiera talanger och hur dessa behöver 

utvecklas för att kunna ta de kritiska jobben, utifrån verksamhetsbehoven på kort och 

långt sikt. Sålunda menar respondenten att ”alla medarbetare har potentialen att ha 

talang” beroende på huruvida de bedöms att kvalificera sig till vissa roller samt om 

deras eget intresse finns där. Detta är något som företaget försöker finna så tidigt som 

möjligt. De talanger som möter kriterierna utifrån de framtagna dimensionerna samt 

har viljan att utveckla, jobbar företaget proaktivt med för att hen ska utvecklas och 

vara redo för att kunna bli en efterträdare till någon. ”Det gäller för oss att medvetet 

utveckla människor så att dem ska gå in i dessa befattningar” menar respondenten 

och belyser att målet med TM är att identifiera de talanger som kan ta de kritiska 

rollerna, samt att lyckas behålla dem i företaget.  

 

Respondenten lyfter fram vikten av att ledningen är involverad i TM-arbetet och 

menar att det är en strategiskt vinstinriktad ledningsfråga som företagets ledning 

jobbar med i allra högsta grad, på alla nivåer. Således har HR-avdelningen en nära 

koppling till ledningen, affärsplanen och verksamhetens strategier för att nå 

organisationsmålen, vilket är viktigt för att kunna utvecklas som företag.  

 

Som en del av organisationskulturen finns filosofier som genomsyrar verksamhetens 

sätt att vara, något som kan prägla deras nylanserade arbetsgivarvarumärke 

(employer branding), etablerat för att attrahera talanger. För dem är EVP (employee 

value proposition) samma sak som deras arbetsgivarvarumärke. Den har skapats 

genom interna undersökningar av vad medarbetarna anser att företaget står för och 

varför de valt att jobba för just detta företag. Genom sitt employer brand vill 

företaget beskriva hur de uppfattar sig själva, vilka de faktiskt är och inte bara vad 

dem skulle vilja vara. Även om det sistnämnda ändå utgör en del, är det just för att 

inte bara visa sig som en attraktiv arbetsgivare men att därtill kunna vara ett ännu 

attraktivare företag i framtiden.   

 

För att lyckas bevara talangerna sätter företaget upp tydliga mål och följer upp dessa, 

samt ser till att de får den utvecklingsmöjlighet som varje individ behöver för att 

möta de framtida kritiska positionerna - en process som görs på alla nivåer för att 

kunna ha kontroll över vilka som har potentialen. Den här processen kallas 

performance management och handlar om ”att ha rätt kompetens för att kunna 

prestera” – det vill säga en kombination av företagets kompetensbehov och vad 

talangen behöver för att prestera kort- och långsiktigt. I vilken riktning verksamheten 

strävar mot och har för övergripande mål bryts ner till olika delar av företaget. Det 

varje individ eller grupp sedan bidrar med till måluppfyllnaden samt behöver 

förbättra, kännetecknar prestation. Prestation innefattar även de sju dimensionerna, 

och handlar således om vad man gör samt hur man gör det. Detta tillvägagångssätt 

ger en fortskridande kommunikation med medarbetarna, och huruvida de presterar 
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eller inte. Det här används också som verktyg för att attrahera medarbetare att stanna 

kvar i verksamheten och göra intern karriär.  När det handlar om belöningssystem är 

det kopplat till prestationer, men dock inte något som alla medarbetare kan ta del av, 

utan är avsedda för nyckelpersoner i företaget genom en rörlig lönedel.  

 

Engagerade medarbetare utgör en av de främsta parametrarna för verksamheten och 

är därför även något som mäts och får återkoppling genom årliga 

medarbetarundersökningar. Detta kan man uppnå genom att bland annat bemöta 

talangernas behov. Respondenten menar att det framför allt handlar om strävan mot 

att utvecklas och tror att många talanger vill arbeta med andra framgångsrika 

människor, vilket bidrar till att man blir bättre och utvecklas.   

4.1.3  Utmaningar med TM 

Trots att den här verksamheten är personalintensiv så anses inte 

personalomsättningen vara alltför hög, och ses inte heller som något problem. 

Respondenten menar att det beror på vilken bransch man befinner sig och att 

omsättningen skiftar beroende på vilken befattning det gäller. TM-arbetet utgör inte 

heller en stor kostnad för företaget. Huruvida det finns en brist på talanger tror 

respondenten är en branschfråga och menar att det är en skaplig tillgång just nu. 

Dock arbetar hela branschen gemensamt för att göra den mer attraktiv så individer 

stannar längre samt för att locka nya medarbetare.    

 

Något som skulle öka effektiviteten och företagets resultat är enligt respondenten att 

på ett ännu bättre sätt nyttja sina mänskliga resurser. Det innebär en smartare 

planering i god tid för att få en balans mellan efterfrågan och tillgång när det gäller 

talanger, att slippa vänta länge på att kunna fylla en viss roll. Det krävs flexibilitet, 

mångkunnighet och tajming för att möta verksamhetsbehov och vart individen 

befinner sig samtidigt. Detta är en utmaning som företaget ständigt jobbar med och 

försöker finna bättre lösningar på.  

 

Utifrån TM-processen upplevs själva utvecklingsdelen som det allra svåraste för 

verksamheten. Respondenten belyser att ”alla måste utvecklas för att kunna leverera, 

varken företag eller människor har råd att stå stilla i dagens samhälle och inte 

utveckla sig.” Förmågan att kunna förstå vad varje individ behöver för att utvecklas 

till en roll och sätta det i praktisk verklighet och samtidigt få hen att gå i en viss 

riktning är många gånger svåra. Utvecklinge för medarbetarna är något som sker 

genom både formell utbildning men till största del av så kallad informellt lärande, 

vilket innebär coachning och feedback från chefer genom ett vardagligt lärande, som 

därmed måste hanteras och styras på bästa sätt.  

 

Följaktligen behövs mogna chefer och bättre ledarskap, konstaterar respondenten. 

Cheferna behöver bli bättre på att ha den dialog som kan möta medarbetarnas 

förväntningar. De ska kunna vara ärliga och prata öppet till en individer och dess 

talang; framföra vilka roller som finns då potentialen finns; kunna coacha för att 

förmedla hur hen kan bli bättre samt se hur det går för individen. Sålunda behöver 

denna verksamhet jobba med ledarskapsfrågor för att lyckas bättre: ”Vi behöver 

utveckla ledarna att förmå att utveckla andra” belyser respondenten och anser att ett 

moget ledarskap kan hantera utvecklingsplanerna mer effektivt och att det faktiskt 

sker i företaget.  
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Avseende olika generationer på arbetsmarknaden anser respondenten att det är svårt 

att generalisera kring ett generationsskifte då det handlar om människor. Istället för 

skillnader i behov och efterfrågan beroende på vilken generation man tillhör, tror 

respondenten att det handlar om livsfrågor; vart i livet man befinner sig medför olika 

typer av behov och krav på arbetsgivare och därmed även på arbetet med TM. 

Avslutningsvis anser respondenten att medarbetarna och TM är kärnan i företaget 

och att det är av stor vikt att kunna förstå alla människor och arbeta med strategin på 

ett strategiskt och långsiktigt sätt. Ju bättre man hanterar TM desto bättre kommer 

man överleva i framtiden då detta arbete alltid kommer vara aktuellt och behövas.  

4.2 Företag B 

4.2.1  Definition på talang och Talent Management enligt företag B 

Enligt respondenten innebär talang att man har en fallenhet för det man ska arbeta 

med. Det är något som är medfött men som man kan ha mer eller mindre av. ”Man 

kan bli bra på nästan allting, men har man talang för något så har man nog det från 

början”, menar respondenten. Dock kan man absolut påverka någons talang, vilket är 

något som varje avdelningschef måste göra inom verksamheten. Varje år utfärdas 

medarbetarsamtal mellan avdelningschef och medarbetare där det finns en stor 

möjlighet att rikta individerna åt rätt håll samt att hjälpa de att förbättra sin talang. 

Alla kan vara en talang då alla förmodas ha en fallenhet för något anser respondenten 

och belyser att då man har en fallenhet för något är det mycket lättare att också bli 

bättre på detta. På grund av att verksamheten är belägen inom ett visst geografiskt 

område är det många medarbetare som jobbar kvar under en lång tid, dock beror det 

naturligtvis på individens drivkraft och ambition om att växa inom företaget eller om 

man vill vidare. Följaktligen upplever företaget inte att det är någon kamp när det 

gäller att få tag på samt behålla talanger, men att det hade varit behövligt med lite 

kämpande.   

 

Företagets största framgångsparameter är engagerad personal enligt respondenten. 

Således ligger vikten vid att känna att individen växer i sitt arbete. Arbetet med TM 

innebär att hitta rätt individ med rätt talanger till rätt plats och rent generellt få så bra 

medarbetare som möjligt. Målet är att fånga in och behålla dem genom utbildning 

och att vidareutveckla både själva företaget och dess medarbetare. Definitionen av 

talang och TM framstår dock inte som tydlig och konkret.  

4.2.2  Arbetet med Talent Management 

Under tio år har arbetet inom HRM förändrats oerhört mycket enligt respondenten. 

Tidigare tog människor den så kallade ”den långa vägen” och ”växte in” i olika roller 

på ett annat sätt. Idag är jobben mycket mer specialiserade, som gör att det krävs mer 

av en individ innan hen kan inta den positionen. Idag är HRM mer komplext och 

företaget arbetar alltmer med noggranna rekryteringar. Målet är att verkligen 

identifiera vad det är företaget faktiskt vill ha och behöver, vilket medför att 

rekryteringar tar mer tid idag.  

 

Företagets arbete med HRM och TM spelar stor roll i dagens samhälle då det handlar 

om värdet av att få rätt människa på rätt plats. Företaget har även insett vilken 

betydelse deras verksamhet har på deras omgivning och dess varumärke. Arbetet 

med TM fungerar som en stödfunktion för hela organisationen, Därigenom har det 
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också krävts att HRM och TM kopplats till affärsplanen och företagets målstrategier 

för att kunna få medarbetare som kan uppfylla detta på bästa sätt.  

 

För att lyckas attrahera talanger och framtida medarbetare använder sig företaget av 

bland annat rekryteringsmässor och högskolor. Då de letar efter de bästa måste det 

finnas ett bra erbjudande för framtiden för att lyckas. Det görs genom att redan vid 

anställning visa på en plan där man kan se vart företaget ska, vart medarbetaren 

befinner sig och när hen skulle kunna ha utvecklats vidare. Att attrahera via 

arbetsgivarvarumärke (employer branding) används inte av företaget, enligt 

respondenten. Deras varumärke är välkänt på grund av dess storlek och läge. 

Respondenten kan se ett mönster när det gäller olika generationer och dess attraktion 

till företaget. De yngre vill ut i världen och är mycket mer flexibla än den äldre 

generationen. De som visar intresse är de som stadgat sig och då handlar det om att 

tillfredsställa privatliv i samspel med ett arbetsliv. Det gör att de olika generationerna 

utstrålar olika behov och krav: De yngre söker flexibilitet, träning, uppkoppling och 

friskvård medan de äldre kräver trygghet och tillsvidareanställning. Rent generellt 

menar respondenten att talanger söker möjlighet till utveckling och utmaning som 

ger möjligheter till att kunna växa. Även om en individ bara är på väg igenom så lär 

sig både denne och företaget alltid något. 

 

Att nå vissa positioner inom företaget görs genom att jobba sig dit och då används ett 

evalueringssystem och en form av successionsplanering. Belöningar är dock inget 

som företaget jobbar med. Tänket ska finnas att man ser en potentiell ersättare för 

den position som finns framåt. Dock hävdar respondenten att ett företag inte bara kan 

bestå av ”hövdingar” utan det måste finnas ”indianer” också. De så kallade 

indianerna behövs lika mycket som hövdingarna (det vill säga talangerna) men i 

dessa ser respondenten ingen potential. Att ha potential innebär att man vill framåt 

och förändras, vilket respondenten tittar på när de anställer fast personal. Det är 

viktigt att veta vart individen verkligen vill någonstans – att stanna kvar eller på väg 

igenom och samtidigt ta hänsyn till hur arbetsgruppen ser ut för att hitta balansen.  

 

Genom årliga medarbetarsamtal, som består av två delar, ser företaget till att 

utveckla sina medarbetare. Kompetens definieras att man har den kunskap som 

befattningen kräver. Den ena delen av samtalet handlar om vad medarbetaren kan bli 

bättre på och behöver utveckla, vilket samordnas med de kompetenser företaget 

redan har, vad som behövs vidareutvecklas samt av vem. Den andra delen gäller 

synpunkterna från medarbetaren på företaget och arbetsledaren, för att dessa också 

ska kunna utvecklas och bli bättre. Medarbetarundersökningar som visar vad 

företaget är bättre respektive sämre på, ger ett underlag för företaget att jobba vidare 

med. Företaget har satsat på ledarskapsutbildningar för arbetsledarna. Förutom de 

utbildningar som krävs av säkerhetsskäl till havs samt för arbetsledarna finns inget 

större utbud av utbildningar för medarbetarna i land, något som respondenten gärna 

skulle vilja ha.  

 

Då engagemang är en nyckel till framgång är det viktigt att medarbetarna är 

motiverade – då gör man ett bättre jobb och ger det lilla extra, menar respondenten. 

Medarbetarsamtalen är ett verktyg för att just motivera individerna. Trots 

uppförsbackar visar deras medarbetarundersökningar att individernas arbete 

engagerar dem. Respondenten framhåller att felrekryteringar blir väldigt kostsamma i 
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slutändan, och denna kostnadsfråga har resulterat i att de börjar se den företagsnytta 

som de ”mjuka värdena” tillför, men detta behöver utvecklas ytterligare.  

4.2.3  Utmaningar med TM 

Då branschen och dess kultur uppfattas som konservativ och mindre 

förändringsbenägen, enligt respondenten, utgör det en negativ inverkan på HR-

arbetets förändringsprocesser. Den största utmaningen som företaget anses ha 

framför sig enligt respondenten är att få ledningen att förstå vikten av TM-arbetet: 

Att skapa förståelse för varför denna strategi och utveckling behövs då ledningen 

anser att det kanske finns någon som inom företaget kan ta en viss roll. Att få dem att 

inse att det ibland behövs mer saker, det krävs annat som inte redan finns inom 

verksamheten samt att det ibland behövs mer resurser i form av pengar för att 

faktiskt kunna hitta den rätte. Så som det ser ut idag bestämmer ledningen riktning 

och vision – vart dem är på väg gemensamt. Respondenten upplever att HR-frågor 

inte ses alltför intressant för ledningen vilket gör att HR-avdelningen ges fria tyglar. 

”Så länge folk gör det de ska och vi hittar människor som kan göra bra saker så är 

dem nöjda”, förklarar respondenten och lyfter fram en önskan om att de hade varit 

mer involverade i HRM och TM.  

 

En annan svårighet för verksamheten är att de har lite för lite personalomsättning på 

grund av ö-läget, vilket leder till att de inte har den möjligheten att få tag i individer 

som behövs. Det utgör ett problem åt motsatt håll utifrån vad företag med andra 

förutsättningar har. Respondenten menar att i vanliga fall brukar företag kunna se ett 

mönster av en sjuårscykel, det vill säga att en individ stannar i ett företag runt sju år. 

Det är något som är bra/nyttigt för både företaget och medarbetaren, men den 

möjligheten finns inte i deras organisation. Därmed utgör inte heller TM-arbetet 

något större kostnad, men felrekryteringar måste naturligtvis alltid förhindras. Dock 

är de utbildningar som är ett krav inom fartygen kostsamma och gör att det är viktigt 

att de som säsongsarbetar återkommer så länge som möjligt. Det handlar om att 

attrahera dessa medarbetare med att vara en bra arbetsgivare, något som 

verksamheten måste bli bättre på och utveckla. Att locka med att få bra betalt för att 

vara ledig halva sommaren räcker inte längre som enda lockbetet, menar 

respondenten. För vissa befattningar finns det mycket konkurrens och här behövs 

också förbättring för att attrahera och fånga in de bästa. Samtidigt kan det vara ont 

om kandidater trots stor arbetslöshet, vilket grundar sig i de profilkrav som ställs 

innebär en matchningssvårighet.  

 

För att attrahera befintliga medarbetare och framför allt locka nya talanger behövs 

arbetet med uppföljning av individ samt deras evalueringssystem utvecklas 

ytterligare. Då branschen är relativt liten sprider sig allt snabbt. Detta innebär att man 

måste ta väl hand om medarbetarna och ge möjligheter till vidareutbildning och nya 

erfarenheter. Störst fokus läggs i dagsläget på själva rekryteringsprocessen, men på 

grund av den brist på utveckling och att bevara medarbetarna som respondenten 

belyser inom vissa avdelningar, behövs mer fokus på just detta framöver. Rent 

generellt blir sökandet efter talanger och potential allt viktigare. Det görs så mycket 

indragningar på personal som möjligt hos de flesta företag då de utgör den stora 

kostnaden.  Det innebär att färre medarbetare gör mer, sålunda behövs smartare sätt 

att hantera dessa för bästa effektivitet. Respondenten framhåller vidare att det bör ske 

en ökning när det gäller extern rekrytering då verksamheten skulle må bättre av detta. 

Traditionsenligt letas först internt, något som de strävar efter att förminska, just på 
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grund av företagets geografiska förutsättningar samt de höjda kraven på 

specialiserade roller som behövs utifrån. Det är viktigt att fundera över vad talanger 

är, vad de ska ha för nytta och vad man söker, något som detta företag anser sig 

behöva förbättra.  

4.3 Sammanfattning av empirin 

Studiens syfte var att undersöka innebörden av TM för två heterogena företag för att 

få förståelse för hur annorlunda strategin kan se ut, samt hur och varför utmaningarna 

kan skilja sig från organisation till organisation. Företag A som har en väletablerad 

TM-strategi visar tydliga skillnader i förhållande till företag B som inte har kommit 

så långt i sin utveckling av TM. Trots något otydliga definitioner, har TM i stora drag 

samma mål och innebörd för de båda företagen.  

 

De båda verksamheterna konstaterar att medarbetarna är en nyckelresurs för 

företagen och de båda har ett HRM- och TM-arbete som är kopplat till affärsstrategin 

och organisationsmålen. Båda företagen uttrycker sina definitioner av talang och TM 

något tvetydigt men identifierar ändå respektive företags unika innebörd. För företag 

A handlar TM om att hitta rätt individer med rätt kompetens parallellt med att 

identifiera verksamhetsbehoven och således kunna klara sig kort- och långsiktigt. 

Målet är att lyckas behålla talangerna som intar de kritiska positionerna.  TM för 

företag B handlar likartat om att finna rätt medarbetare med rätt talang till rätt 

position, samt att i helhet skapa bra medarbetare. Målet är att genom 

utvecklingsmöjligheter fånga in och behålla talanger, parallellt med att identifiera 

vad företaget behöver och vill ha.  

 

Engagerade medarbetare är ett nyckelbegrepp för företag A, vilket uppnås genom att 

möta individernas behov, som framför allt består av utvecklingsmöjligheter. Företag 

B har också engagerad personal som en framgångsparameter och att det ska finnas 

möjlighet för individer att växa utgör sålunda en betydelsefull faktor.  

 

Företag A arbetar strategiskt med måluppfyllnad och med synen att prestationer 

kräver rätt kompetenser. Detta verktyg som kallas performance management används 

även för att locka medarbetare att göra intern karriär. Företag B betonar att ett 

evalueringssystem och individuppföljning används för att kunna utveckla 

medarbetarna för att nå vissa befattningar. Detta tillämpas till synes som 

performance management som företag A kallar aktiviteten.  

 

Den yngre generationen ställer andra krav och behov än de äldre menar respondent 

B, där de yngre söker flexibilitet och de äldre kräver trygghet. Företag A anser dock 

inte att generationerna har den inverkan på skillnader i behov och efterfrågan. Det 

handlar istället om vart varje individ befinner sig och utifrån sina livsfrågor utformar 

behoven.  
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5 Analys 
 

5.1 HRM:s utveckling och faktorer till dess komplexitet 

Företag A och företag B värderar sina mänskliga resurser högt vilket 

överensstämmer med forskningen som hävdar att människan är verksamhetens 

viktigaste resurs i dagens samhälle och måste prioriteras högt för att organisationen 

ska kunna utvecklas (Lindelöw, 2008; Nilsson et al., 2010; Michaels et al., 2001). 

Forslund (2009) anser att hanteringen av de mänskliga resurserna (HRM) måste 

effektiviseras då företagen är beroende av medarbetarna. Även Bogislaus och 

Andersson (2010) betonar hur viktigt det är att företagen får en ökad förståelse för 

värdet av individerna för att kunna nå framgång.  

 

PwC (2012), Tarique och Schuler (2010) samt Michaels et al. (2001) belyser 

förändringsfaktorer som fått till följd att medarbetarstrategier behöver förbättras och 

anpassas till en ny era. Dessa förändringar har företag B tydligt märkt av och menar 

att det för tio år sedan var lättare att gå ”den långa vägen” inom en organisation, och 

sålunda fylldes många positioner efterhand. Idag är HRM väldigt komplext då 

jobben ställer högre krav på specialisering av individers arbete. Respondent B menar 

att det dessutom tillkommer förändringar i medarbetarnas krav och behov, vilket 

kräver ett noggrannare HRM-arbete för att kunna identifiera vilka kompetenser som 

faktiskt behövs. Respondent B:s syn på HRM-utvecklingen kan kopplas till Beechler 

och Woodward (2009) samt Tansley (2006) som anser att dagens affärsmiljö är mer 

krävande då det skett förändringar i demografi samt människors preferenser och ökad 

mobilitet.   

5.2 Definition av Talang och Talent Management 

Företag A har utformat en talangprofil som beskriver önskade egenskaper och 

kompetenser (kunskap, erfarenheter och attityder) som identifieras och bedöms 

utifrån sju dimensioner. Dessa dimensioner bedömer talangkaraktären tillsammans 

med huruvida individen uppnår sina mål, vilket i sin tur ska matcha det som 

efterfrågas av företaget. I företag B anses talang vara något medfött: ”Man kan bli 

bra på nästan allting, men har man talang för något så har man nog det från början”. 

Vidare beskriver respondenten att talang innebär fallenhet för det man ska jobba med 

samt vilken grad av drivkraft och ambition för att växa inom företaget som finns hos 

individen. Båda företagen kan kopplas till Michaels et al. (2001) som framhåller att 

talang handlar om människans förmågor – bland annat kunskap, drivkraft, erfarenhet 

och intelligens samt utvecklingsförmågan. Dock belyser Michaels et al. att 

talangdefinitionen skiljer sig från företag till företag, vilket det även gör mellan de 

två undersökta företagen.  

 

Likaväl som det finns olika definitioner på talang, finns det skilda förklaringar till 

vad TM är, vilket tydliggörs av Buller och McEvoy (2012) som menar att det inte 

finns någon ”best practice” av denna strategi eftersom varje företag är unikt. Företag 

A upplever behov av att attrahera och behålla talanger i företaget då det är många 

som väljer att inte stanna kvar. Företag A:s TM handlar om att kunna identifiera 

vilka verksamhetsbehov som finns på kort och lång sikt, vilka kompetenser som 

behövs samt att kunna finna de potentiella talanger som kan gå in och ta dessa 

kritiska roller inom företaget. Målet med TM för företag A är således att lyckas 

behålla talangerna och kunna rekrytera medarbetare internt först och främst. Företag 
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B belyser att TM handlar om att hitta rätt individ med rätt talang till rätt plats genom 

att identifiera vad företaget verkligen behöver. Målsättningen är att genom utbildning 

och utveckling av både medarbetare och hela företaget lyckas fånga in och behålla så 

bra medarbetare som möjligt. Det återkommande begreppet potential definieras 

enligt företag A som viljan att växa och bli mer ansvarstagande, något som stämmer 

överens med Wikström och Martins (2012) definition. Företag B instämmer och 

tillägger vikten av att balansera individens vilja med verksamhetsbehoven och hur 

arbetsgruppen ser ut.   

 

Trots de båda företagens något otydliga definitioner, uttrycker de ändå sitt TM-arbete 

och dess aktiviteter på ett sätt som går att koppla till bland andra Wikström och 

Martin (2012); Tarique och Schuler (2010) samt Thunnissen och van Arensbergen 

(2014). De förespråkar att TM handlar om att på ett strukturerat sätt lyckas attrahera, 

utveckla och bevara rätt medarbetare för ökad framgång.  

5.3 TM-strategins arbete och dess utmaningar 

Ständiga omvärldsförändringar får en allt större effekt på medarbetare, vilket gör TM 

till en fortsatt strategiskt svårighet enligt Beechler och Woodward (2009) och 

Chambers et al. (1998). Som PwC (2013) konstaterar är vikten av TM:s användning 

otvivelaktig, men att utmaningen är svår. Detta framgår tydligt utifrån samtalen med 

både företag A och företag B som lyfter fram ett flertal utmaningar och vad som 

behövs utvecklas inom området.  

 

Företag A arbetar nära ledningen och dess strategier och vice versa, då ledningen 

insett vikten av ett strategiskt och långsiktigt arbete med medarbetarna. Även om 

företag B har fått ökad förståelse för HRM:s betydelse de senaste åren, behöver dess 

aktiviteter utvecklas mer. Framför allt gällande att få ledningen mer involverad och 

skapa förståelse för hur viktiga de ”mjuka värdena” i företaget faktiskt är – vilket blir 

den största utmaningen. Företag A:s främsta utmaning handlar istället om själva 

utvecklingsdelen samt mogna chefer som hanterar coachning och feedback. Detta 

behövs för att förstå varje individs behov, att kunna styra hen i en viss riktning samt 

att utvecklingen blir till praktisk verklighet. I tabell 1 beskrivs en mer detaljerad 

sammanställning av samtliga utmaningarna för respektive företag:  

 

 
Utmaningar 

 
Företag A 

 
Företag B 

Utveckla: 
Förstå vad varje individ behöver och att 
kunna styra dem i en viss riktning. Samt 
att utvecklingen sätts i praktiken.  

Integrering av ledning: 
I dagsläget är inte HRM och TM inte en 
tillräckligt intressant faktor, således måste 
de få förståelse för detta arbete samt för 
medarbetarnas värde i verksamheten.  

Mogna chefer och bättre ledarskap: 
För att kunna coacha och ge den feedback 
som medarbetarna behöver. En viktig del 
blir en öppen kommunikation som bör 
möta individers förväntan och framföra 

Extern rekrytering: 
På vissa avdelningar är det lite för många 
som stannar kvar och bidrar till för lite 
extern rekrytering, vilket är behövligt för 
verksamheter.  
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möjligheter.  

Planering: 
Nyttja medarbetarna bättre genom att 
planera gapet mellan tillgång och efterfråga 

mer effektivt. 

Attrahera befintliga medarbetare: 
Ge bättre möjligheter till vidareutbildning 
och nya erfarenheter.  
 

Möta behov: 
Att hitta en balans och kunna möta 
verksamhetsbehoven och individens behov på 
samma gång. 

Arbetsgivarvarumärke: 
Vid mån av de befintliga medarbetarna 
kan en employer branding-strategi locka 
till sig nya samt lättare bevara talanger.   

Attrahera 
Att tillsammans med hela branschen skapa 
större attraktion till deras bransch samt att 
behålla flera. 

Utveckling: 
Performance management behöver 
förbättras i form av individuppföljning och 
evalueringssystem.  

 Branschens något konservativa kultur: 
Den försvårar utveckling och förändring 
som behövs för att anpassas till ett 
starkare TM-arbete.  

Tabell 1. Egen sammanställning av respektive företags utmaningar 

 
5.3.1  Varför TM är en nödvändighet 

McKinsey-gruppen (Michaels et al. 2001; Chambers et al., 1998) hävdar att det alltid 

kommer finnas jobb tillgängliga medan talanger förblir en bristvara, vilket utlöste 

kampen om att fånga och lyckas behålla de bästa talangerna, det så kallade 

talangkriget. Tarique och Schuler (2010), Festing et al. (2013) samt PwC (2012) 

anser också att gapet mellan utbud och efterfrågan ökat och lett till en brist av 

talanger. Företag A kan själv dra en koppling till McKinseys rapport ”The war for 

talent” som enligt respondent A beskrev ett minskat utbud av välutbildade individer 

samt deras ökade rörlighet i en allt mer global arbetsmarknad. Följaktligen har 

McKinsey-rapporten gett deras verksamhet en ökad förståelse för vikten av en 

strategisk TM-strategi och förmågan att attrahera och behålla talanger.  

 

Michaels et al. (2001) framhåller att människor idag ofta ger ett kortsiktigt 

engagemang och är mer mobila. Företag A upplever dock inte sin 

personalomsättning alltför hög, men att det varierar utifrån befattning. Respondent A 

anser att talangbristen handlar om en branschfråga, där det i deras 

verksamhetsområde just nu finns okej tillgång, men att hela branschen tillsammans 

ständigt jobbar med att försöka få den mer attraktiv för att kunna behålla individer 

längre samt kunna fånga in nya talanger. Företag B har till viss del en liknande syn 

som företag A då personalomsättningen och talangtillgången beror på vilken 

befattning det gäller.  

 

På grund av företag B:s geografiska förutsättning skulle det behövas mer kamp för 

att få företaget att utvecklas bättre, då det på flera avdelningar är väldigt många som 

stannar kvar länge. Således har företag B för liten personalomsättning för 

verksamhetens bästa menar respondent B. Traditionsenligt rekryteras mest internt, 

men en ökning av extern rekrytering behövs hävdar respondenten.  Företag B:s 

behov att få in externa talanger kan styrkas av Wikström och Martin (2012) som 
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förespråkar en grundregel av att få in 20 procent externa ersättare, vilket skapar 

nytänkande och gynnar verksamheten. Företag A använder ett liknande 80-20-

procentssystem som Wikström och Martin argumenterar för, då deras fokus ligger på 

att alltid ha interna talanger tillhands för att kunna ersätta en position, samtidigt som 

de även vill få in en del nya.  

 

Lindelöw (2008) påvisar att många verksamheters största kostnader utgörs av just 

medarbetarna, och PwC (2012) lyfter fram att företagets kostnad för att förlora en 

medarbetare motsvarar 6-24 månaders lön. Företag A upplever dock inte att 

kostnaderna för TM är för höga. Däremot betonar företag B att personalkostnader är 

en faktor som gör att HRM och TM blir allt viktigare för verksamheten då 

felrekryteringar blir mycket kostsamma i slutänden. Att få ledningen att förstå nyttan 

med de ”mjuka värdena” har ökat men behöver bli mer påtaglig enligt respondent B.  

5.3.2  Ledningens integration 

I företag A är TM-arbetet en strategiskt vinstinriktad ledningsfråga av allra högsta 

grad och organisationen är därmed djupt involverad i dessa frågor. För att de ska 

kunna utvecklas som företag och nå målen är således HRM och TM kopplat till 

affärsstrategin, och har ett nära samarbete mellan HR-avdelning och ledning, vilket 

bidrar till att alla verksamhetens nivåer är sammanstrålade. Deras samordning till 

ledningen är helt i linje med vad Forslund (2009) framhåller: att det är arbetskraft 

som gör måluppfyllnaden möjlig. Det innebär att HRM och TM måste prioriteras och 

genomsyras av hela verksamheten samt framför allt stödjas från högsta ledningen. 

Även Chambers et al (1998) och Stahl et al. (2012) är helt överens om att arbetet bör 

vara integrerat med affärsplan, visioner, mål och strategier för att skapa ett 

framgångsrikt TM.  

 

HR-avdelningen på företag B och deras arbete med TM stämmer också in på ovan 

nämnda teorier och har därmed sammansvetsat sitt HRM och TM med affärsplanen 

och de strategier som finns för att nå organisationsmålen. Det är av stor vikt att få in 

rätt medarbetare som kan nå målen på bästa sätt konstaterar respondent B. Samtidigt 

har alla i organisationen någon slags relation till HR-avdelningens arbete och 

fungerar som en stödfunktion. Dock är ledningens involvering på företag B 

bristfällig menar respondenten och anser att detta är verksamhetens största utmaning. 

Att få ledningen att förstå vikten av HRM och TM samt vilken utveckling som 

behövs och varför, är den största utmaningen för att företag B ska öka i 

konkurrenskraft och framgång. Respondenten menar att HR-avdelningen har alltför 

fria tyglar då ledningens intresse för deras arbete är bristande, och önskar således att 

de hade varit mer involverade. En förklaring till varför vissa företagsledningar inte är 

involverade i HRM och TM-arbetet är att de enligt Cohn et al. (2005) inte inser 

betydelsen av ledarskapsbrist och successionsplanering. Vidare poängteras att dessa 

aktiviteter väger lika tungt som exempelvis försäljning. Således bör ledningen vara 

integrerad med TM och skapa ett långsiktigt och strategiskt arbete tillsammans som 

håller på en konkurrenskraftig marknad.   

 

Lindelöw (2008) samt Buller och McEvoy (2012) styrker respondent B:s syn att det 

dock inte räcker med att koppla ihop HRM och TM med organisationsstrategier. Det 

krävs även att medarbetarna har rätt kompetens och är motiverade för att kunna nå de 

gemensamma företagsmålen. Detta är något som ses som en utmaning hos både 

företag A och B. Således kan argumenten av Festing et al. (2013) styrkas – att ägare 



 

28 

 

och VD måste utgöra en särskilt viktig roll vid beslutsfattande inom TM och andra 

HRM-aktiviteter. Även Cohn et al. (2005) påvisar att VD:ns medvetenhet och 

uppmärksamhet gällande successionsplanering samt ledningens delaktighet är de 

kritiska aspekterna i TM. 

5.3.3  Attrahera talangerna 

När det gäller att attrahera och fånga in de bästa talangerna vet företag B att de 

behöver ett bra erbjudande för att lyckas. Ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer 

branding) och ett värdeerbjudande (EVP) är därför något som företaget behöver 

utveckla då de inser att det längre inte räcker att locka med exempelvis pengar och 

ledighet för vissa avdelningar. På grund av verksamhetens läge och storlek menar 

respondenten att verksamheten redan är välkänd och har således inte fokuserat på ett 

arbetsgivarvarumärke. Däremot försöker de attrahera med hjälp av en 

utvecklingsplan vid anställning, men respondenten upplever ändå en viss konkurrens 

och matchningssvårighet vid vissa befattningar, vilket också kräver ett bättre arbete 

med att just attrahera.  

 

Att använda employer branding-strategi ger bättre förutsättningar för att lyckas 

attrahera och behålla rätt medarbetare, både internt och externt, vilket i sin tur ökar 

lönsamheten, fastställer Wikström och Martin (2012). Företag A har kommit längre 

och lanserade nyligen ett arbetsgivarvarumärke, där deras organisationskultur 

belyses, hur de uppfattar sig själva, samt hur de skulle vilja vara. Detta används för 

att visa varför individer skulle välja just dem som en attraktiv arbetsgivare samt för 

att kunna bli ännu attraktivare framåt. Deras uppfattning av hur employer branding 

fungerar överensstämmer med Wikström och Martin (2012) som betonar att det 

uttrycker vad som gör företaget unikt och hur de vill framstå. 

 

Företag B anser att ett bättre evalueringssystem och individuppföljning (något som 

Buller & McEvoy, 2012; Wikström & Martin, 2012 samt företag A kallar för 

performance management) skulle vara åtgärder till svårigheten med att attrahera och 

fånga in. Dels för att kunna attrahera nya talanger samt för att ta hand om de 

befintliga för att på så sätt skapa sig ett bra arbetsgivarvarumärke, då företagsrykte 

sprider sig snabbt i en liten bransch, förklarar respondent B. Företag A har samma 

syn som företag B om att Performance management-systemet skapar en god 

kommunikation mellan arbetsgivaren och medarbetaren och använder därför detta 

som ett verktyg för att attrahera talanger att vilja göra en karriär inom företaget. 

 

Michaels et al. (2001) menar att en av de fem byggstenar som behövs för att skapa 

konkurrenskraft genom TM är att utforma ett EVP (employee value proposition). Det 

innefattar de befintliga medarbetarnas upplevelser och nöjdhet. Genom att ha ett 

starkt EVP att erbjuda individer, används det som ett verktyg för att vara en framtida 

arbetsgivare som kan uppfylla medarbetarnas behov samt skapa passion och 

engagemang. För att lyckas attrahera talanger betonar Michaels et al. vidare att det 

krävs förståelse för deras behov, för att sedan kunna uttrycka det i sitt EVP eller 

employer branding. Företag A skiljer inte på employer branding och EVP utan för 

dem är det samma sak, men Wikström och Martin (2012)  menar att EVP är det 

bearbetade arbetsgivarvarumärket för att skapa konkurrenskraft som det mest 

attraktiva företaget. Wikström och Martin belyser en annan viktig faktor när det 

gäller attraktion, vilket är ett moget ledarskap. Cohn et al. (2005) sammanfattar att en 
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stark integration mellan TM och ledning samt ett bra ledarskap skapar ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke som kan locka in nya potentiella talanger och ledare.  

5.3.4  Utveckla och behålla talangerna 

5.3.4.1 Behov och krav  

Vad talanger generellt kräver är ett jobb med bra utvecklingsmöjligheter, chans till 

utmaningar samt att företaget är en bra arbetsgivare med en stark organisationskultur, 

framhåller Michaels et al. (2001).  Det viktigaste för individer idag är inte pengar i 

samma utsträckning som tidigare, påvisar Bogislaus och Andersson (2010). Istället 

kräver människor fokus på utveckling på både personligt och karriärmässigt plan 

samt att jobba för ett bra företag.  Det framgår av både företag A och B som anser att 

talangers främsta behov handlar om att utvecklas och möta utmaningar.  

 

Genom att uppnå behovskraven betonar företag A att det leder till ökat engagemang, 

som något verksamheten strävar efter. Vad de olika kraven och behoven består av 

menar respondent A är individuellt och handlar om livsfrågor snarare än en 

generationsfråga. Företag B anser dock att det finns skillnader mellan generationer: 

Den äldre generationen söker trygghet och tillsvidareanställning medan den yngre 

tänker globalt samt vill ha flexibilitet och friskvård. Detta styrks av Tansley et al. 

(2006) vilka betonar att den yngre generationen ställer andra krav och är mer 

självständiga.  

5.3.4.2 Utbildning och utveckling 

Beechler och Woodward (2009) beskriver att utbildning och kunskap är av stort 

värde för företagen idag. Nilsson et al. (2010) anser att konkurrenskraft skapas då 

företaget fokuserar på att utbilda och utveckla samtliga individer inom 

organisationen – då utnyttjas resurserna på bästa sätt. Både företag A och B anser att 

det går att påverka och utveckla någons talang och har således förutsättningarna för 

en stark TM-strategi.  

 

Även Michaels et al. (2001) understryker att en annan av de fem byggstenar för att 

lyckas med ett framgångsrikt TM handlar om just utveckling av medarbetarna. 

Festing et al. (2013) samt Thunnissen och van Arensbergen (2014) hävdar att 

utbildning och utveckling bör vara en prioriterad investering för att lyckas behålla 

sina medarbetare och talanger. Detta koncept går tydligt att se i både företag A och 

B. Respondent B framhåller att det är viktigt att individen växer i sitt arbete, vilket 

kräver kompetensutveckling och utbildning samt att medarbetarna känner sig 

engagerade. För att kunna påverka talangutveckling arbetar företag B med 

medarbetarsamtal, där chansen finns att rikta individer åt ett önskat håll. Även 

företag A jobbar aktivt med medarbetarundersökningar, en av deras viktigaste 

faktorer är just engagerade medarbetare som mäts och följs upp. Detta går att koppla 

till employer branding och Erickson och Gratton (2007) som betonar att 

verksamheten bör uttrycka sin unika karaktär för att skapa engagemang bland 

medarbetarna, både befintliga och framtida. 

 

Lindelöw (2008) betonar att långsiktig kompetensförsörjning behövs för att uppnå 

bästa produktivitet och effektivitet mot en framgångsrik framtid. Trots en tydlig 

förståelse för betydelsen av utveckling och utbildning upplever båda företagen stora 

utmaningar inom detta. Respondent B anser att det finns en brist på utveckling och 
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att bevara talanger på vissa avdelningar. Det behövs mer fokus på dessa aktiviteter då 

jakten på potentiella talanger bli allt viktigare enligt företag B. Företag A:s betonar 

att alla måste utvecklas för att överleva på arbetsmarknaden, både individer och 

företaget. Det utgör en utmaning att förstå vilken utveckling som varje talang 

behöver och vilken riktning hen ska ha. Att dessutom hitta balansen mellan 

individers privat- och arbetsliv och verksamhetsbehoven, är något som företag A 

ständigt arbetar med. Företag B belyser också att det är av stor vikt att hitta 

samspelet mellan arbetsliv och privatliv.  

 

En annan utmaning enligt företag A är att samtliga utvecklingsarbeten inte bara 

måste påvisas vara viktigt, utan att de dessutom faktiskt genomförs i verkligheten – 

något som kräver moget ledarskap. Denna svårighet framhålls även av Gratton och 

Truss (2003) som hävdar att det inte räcker att arbeta med HRM utifrån en 

sammanflätad relation till ledningen och affärsstrategin, utan det behövs ytterligare 

en dimension i form av agerandet – arbetet kring HRM:s samtliga strategier och 

riktlinjer måste sättas i verklighet för att lyckas.   

5.3.4.3 Performance management 

Övergripande mål för företag A bryts upp i delmål där varje individ bidrar till 

måluppfyllnad. Hur detta uppnås och utvecklas kännetecknar av prestation för 

företag A, vilket även innebär hur medarbetaren tillämpar företagets sju dimensioner. 

Följaktligen handlar performance management om vad man gör samt hur man gör 

det, beskriver respondent A. Detta kan kopplas till Wikström och Martin (2012), 

Michaels et al. (2001) och Buller och McEvoy (2012) som framhåller vikten av att 

högpresterande medarbetare ökar konkurrenskraften genom att organisationens 

samtliga individer utgår ifrån affärsstrategin samt strävar mot samma mål och kan 

således utföra rätt uppgifter. Även här krävs enligt Wikström och Martin (2012) ett 

bra ledarskap genom att kunna informera och coacha medarbetarna, vilket skapar 

engagemang och bra prestationer.   

 

Performance management är något som även företag B arbetar med, men i mindre 

utsträckning. En form av ett evalueringssystem och successionsplanering används för 

att få individer att nå och efterträda vissa befattningar, där tanken är att det bör finnas 

en potentiell ersättare för framtida positioner inom vissa kritiska avdelningar. Dock 

anser respondent B att det finns ett behov av att förbättra dessa aktiviteter i sin 

verksamhet. Vidare belyser företag A att rätt kompetens behövs för att kunna 

prestera. Förstår man vad talangen behöver leder det till måluppfyllnad, menar 

respondent A. Företagets agerande stämmer överens med Buller och McEvoy (2012), 

som framhåller att bland annat kompetens och förmågor bör kopplas till 

handlingsplaner för att nå höga prestationer och uppnå verksamhetsmålen. Denison 

(1996) tillägger att organisationskulturen har en inverkan på hur bra 

prestationsförmågan blir, då en bra företagskultur leder till att alla delar samma 

värderingar som är i linje med strategimål och kompetenser. Denna aspekt går 

underförstått att se utifrån företag A, som har en stark företagsfilosofi vilken styrks i 

deras arbetsgivarvarumärke och ska prägla alla i organisationen.  

5.3.4.4 Ledarskap  

För att lyckas med att utveckla och bevara talanger behövs enligt företag A bra 

hantering av coachning och feedback, vilket kräver bra ledarskap och mogna chefer: 

”Vi behöver utveckla ledarna för att förmå att utveckla andra”. Detta stämmer med 



 

31 

 

Cohn et al. (2005) som anser att bra ledarskap är en viktigt för att kunna utveckla och 

ge feedback till medarbetarna. Wikström och Martin (2012) argumenterar för att 

modernt ledarskap krävs för att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att växa 

och att företaget ska lyckas attrahera talanger samt utveckla och bevara dem i 

företaget. Michaels et al. (2001) är överens och belyser att det krävs talangfulla 

ledare som kan skapa drivkraft och engagemang hos andra medarbetare. PwC:s 

globala VD-studie visar också att det ställs stora krav på ledare och att deras 

kompentens bör utvecklas inom just ledning.  

 

Detta är företag B:s största utmaning, då det är viktigt att kommunikationen mellan 

medarbetare och chefer fungerar effektivt för att kunna möta förväntningar och 

behov hos individerna. Morison et al. (2006) antyder att det finns ledarskapsbrist, 

vilket syns i praktiken och innebär att det behövs ledarskapsutbildningar för att 

kunna stimulera medarbetarna, vilket ger ett ökat engagemang. Respondenten på 

företag B indikerar däremot inte att det finns ledarskapsbrist. Utifrån de 

medarbetarundersökningar som bedrivs under året får även arbetsledarna och 

företaget i sig feedback från medarbetarna, vilket har lett till satsningar på 

ledarskapsutbildningar.  

5.3.4.5 Belöning och engagemang  

För att kunna se till att individer stannar kvar i företaget behövs stimulans i form av 

utveckling menar Forslund (2009) och framhåller att människor vill uppnå en 

värdighet. Att belöna genom bland annat personlig utveckling, ansvar, 

uppmärksamhet och anställningsförmåner, kan man förbättra effektiviteten på 

måluppfyllelse. Även Malmi och Brown (2008) menar att styrning genom belöning 

ökar motivation och leder till ökade prestationer. Detta stämmer inte riktigt överens 

med företagens uppfattning, där företag B inte har något belöningssystem utan 

använder sig endast av individuell lönesättning. Likaväl i företag B är belöning 

kopplat till en rörlig lön samt en form av bonussystem, men som endast 

nyckelpersoner kan ta del av.  

 

Företag A arbetar med engagemang som ett nyckelbegrepp, vilket visar 

medarbetarnas värde för företagets framgång. Det är något som följs upp och mäts 

genom medarbetarundersökningar. Även hos företag B ses engagerade medarbetare 

som en nyckel till framgång, då engagerade medarbetare visat sig göra ett bättre 

jobb, något som också följs upp via medarbetarsamtal. Detta är en viktig faktor enligt 

Forslund (2009) – stimulans behövs i form av motivation för att skapa engagemang 

och lojala medarbetare, som dessutom kan ses som ett behov från medarbetarnas 

sida. Lindelöw (2008) beskriver motivation som den grad av ansträngning som 

individer upplever är värt att ge. Forslund anser att engagemang behövs från 

medarbetarna då det visar individers deltagande i företaget och önskan om att få vara 

kvar.   

5.3.4.6 Organisationskultur 

Enligt Forslund (2009) är organisationskultur ett element för att nå framgång och 

ökad effektivitet. Stahl et al. (2012) samt Chambers et al. (1998) framhåller att det 

krävs kulturellt engagemang i verksamheten för att lyckas behålla talanger. Då 

företagskulturen tillsammans med ledningen kan göra inverkan på talangen både 

positivt och negativt blir den en viktig faktor enligt Thunnissen och van Arensbergen 

(2014). Dock är organisationskultur inget som har framgått vara en fullt så betydande 
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faktor hos de två undersökta företagen. Dock menar Michaels et al. (2001) att 

talanger vill ha en stark företagskultur för att kunna känna tillhörighet med 

organisationen. Det som betonas av företag A är dock deras så kallade filosofi som 

präglar deras arbetsgivarvarumärke. Företag B gav ingen indikation på värdet av 

organisationskulturen, utan uppger den inverkan som branschens konservativa kultur 

har på TM-arbetet. Respondent B beskriver följaktligen att förändringsarbeten och 

anpassningsförmågan för utveckling inom ämnet är svårt. 

5.4 Perspektiv på TM  

Enligt Festing et al. (2013) har storleken på organisationen samt typ av verksamhet 

betydelse för i vilken utsträckning man arbetar med HRM och TM. Företag A som är 

ett multinationellt bolag har en väletablerad TM-strategi med ett aktivt arbete, och 

således en hög grad av TM-intensitet.  Företag B är betydligt mindre och med ett 

TM-arbete som inte har kommit så långt i jämförelse med företag A, vilket resulterar 

i en låg grad av intensitet och engagemang.  

 

Nijs et al. (2014), Bolander et al. (2014) samt Schuler et al. (2010) framhåller de två 

synsätt som finns när det handlar om vem som är en talang och vem TM-arbetet är 

till för. Den ena synen är den konkurrensinriktade där bara några utvalda anses vara 

presterande talanger med hög potential och blir investerade i. Det andra synsättet är 

det humanistiska, vilket innebär att alla har talang och styrkor, således relaterar TM 

till samtliga medarbetare. Schuler et al. förespråkar dock att använda en skala av 

”inkluderande” istället, så det kan vara svårt att kategorisera företag.  

 

När det gäller dessa synsätt på TM menar Festing et al. (2013) att skillnaderna även 

här beror delvis på dess typ och storlek: medelstora och stora företag har ett mer 

konkurrensinriktat synsätt, medan små till medelstora företags TM-användning lutar 

mer åt humanistiskt perspektiv. I praktiken kan följande kopplingar göras:  

 

I företag B (som ses som ett stort företag) antas alla medarbetare kunna besitta en 

talang och har då ett mer humanistiskt synssätt på sitt TM-arbete, med andra ord 

högre ”inkluderande” syn. Sålunda stämmer inte riktigt synsättet som Festing et al. 

belyser. Likaså finns möjligheten för alla medarbetare att ses som en talang hos 

företag A (som också tillhör kategorin stora företag, men betydligt större i 

förhållande till företag A). Däremot kan dock ett mer konkurrensinriktat synsätt 

tydas eftersom då talangerna identifierats ligger utvecklingsfokus på just dessa 

utvalda för att de ska vara redo att inta de kritiska befattningarna. Det är således i 

linje med vad Festing et al. påvisar samt innebär att det skiftar mellan ett högt och 

lågt ”inkluderande” enligt skalan av Schuler et al. (2010).  
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6 Slutsats och framtida forskning 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka och skapa förståelse för hur två helt olika 

företag i Sverige arbetar med TM som strategi, samt vilka utmaningar de står inför.  

De undersökta företagens definitioner av talang och TM skiljer sig åt och de 

uttrycker sig otydligt. Dock utgår båda verksamheternas uppfattningar och 

tillämpningar ifrån TM:s kärna, det vill säga att attrahera, utveckla och behålla rätt 

medarbetare.  

 

Genom denna studie har det visat sig att TM-strategin är mycket betydelsefull för 

bägge företagens framgång. TM är dock en utmaning i sig och innefattar dessutom 

många aktiviteter som kan ses som utmaningar och svårigheter för företagen. Många 

av dessa utmaningar skiljer sig dock åt mellan de två företagen, vilket beror på 

skillnader i verksamheternas storlek och typ, dess geografiska läge och bransch. 

Dessutom har förståelsen för vad den mänskliga resursen har för inverkan på 

företagets framgång tagit företagen olika långt i processen. Det talar för att 

ledningens integrering av strategin utgör en nyckel till att utveckla ett framgångsrikt 

TM. Således belyser studien att det finns både likheter och skillnader gällande TM:s 

tillämpning och utmaningar mellan företag. Med utgångspunkt från de två olika 

teoretiska perspektiven humanistiskt respektive konkurrensinriktat, visar studien att 

företagen avviker ifrån varandra även här. Dock utgår de båda ifrån det humanistiska 

perspektivet, men har sedan ett mer respektive mindre ”inkluderande” på skalan, där 

företag B har ett mer inkluderande synsätt och företag B ett lite mindre.   

 

Företag A har ytterligare utmaningar att anta och besegra för att bli ännu starkare, 

men företagets nuvarande strategiarbete talar för att de chanserna är goda. Företag B 

har däremot endast ett fåtal aktiviteter som går att koppla till TM, och har således 

mycket arbete kvar för att uppnå en väletablerad TM-strategi.   

 

Trots alla olikheter inom TM, visar denna studie att oavsett verksamhetstyp och dess 

förutsättningar finns det aktiviteter och faktorer som bör involveras för ett 

framgångsrikt TM. Bland annat tydliggörs att ledningen bör vara starkt integrerad 

och prioritera TM samt att involvera hela verksamheten för att på ett långsiktigt sätt 

nå företagsmålen och öka konkurrenskraften. Det framgår även att samtliga 

aktiviteter inom strategin går hand i hand och påverkar varandra på ett eller annat 

sätt. Däribland har ledarskap en stor inverkan för att lyckas koppla samman delarna i 

TM och upplevs som nyckeln till en bra strategi. Därtill har studien visat att många 

delar i processen har koppling till engagemang, som framstår vara en kärnfaktor. Det 

gör att dessa faktorer och aktiviteter sålunda är beroende av varandra för en så lyckad 

strategi som möjligt.  

 

Studien har sin grund utifrån begreppet om ”the war for talent” – kampen om 

talangerna och hur man lyckas vinna denna. Efter att ha analyserat samtligt material 

handlar TM till synes inte om ett talangkrig utan snarare om svårigheten att 

samordna samtliga aktiviteter på ett strategiskt sätt och ”lyckas vinna över TM-

utmaningarna”. Avslutningsvis kan följande slutsats konstateras utifrån studien: 

verksamheterna i de två företagen är unika med egen komplexitet, vilket även syns i 

deras arbete med TM där de jobbar utifrån sina egna förutsättningar och upplevelser. 
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Således blir även utmaningarna olika och bör hanteras väl för att kunna utveckla TM 

ytterligare. Detta antas då öka konkurrensfördelarna in i en fortsatt föränderlig 

arbetsmarknad där TM utgör en betydelsefull roll för verksamheterna.  

6.2 Förslag till framtida forskning 

Då det genom denna studie har framgått att ledningens integrering har en stor 

betydelse för ett välfungerande TM skapar det ett intresse för att fokusera på hur 

arbetet mellan HR-avdelning och ledningen fungerar – att få förståelse för vad det är 

som krävs för ett bra samarbete och hur man når den kongruensen. Dessutom tyder 

studien på att ett moget och bra ledarskap är en kärnfaktor som får övriga aktiviteter 

och faktorer att sammanstrålas på bästa sätt. Därmed hade en djupare forskning på 

just ledarskap och dess hantering inom kommunikation och coachning kunnat bidra 

med ökad förståelse för hur TM tillämpas och hur det bör utvecklas.  

 

Ett annat intresseområde hade varit ur medarbetarnas perspektiv på hur TM används. 

Exempelvis hur ledarskapet eller strategins helhet upplevs; deras positiva eller 

negativa erfarenheter eller inverkan på medarbetarna utifrån vilket perspektiv företag 

har (humanistiskt eller konkurrensinriktat) samt hur detta bör hanteras på bästa sätt. 

Till sist hade även djupare kunskaper och förståelse för hur värdet av TM mäts i form 

av konkurrensfördelar varit givande för dess utveckling.  
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Bilaga – Intervjuguide 
 

1. Hur definierar ni talang? 

2. Kan man påverka någons talang? Hur? 

3. Vem är en talang? (Alla i organisationen eller några utvalda?) 

4. Har ni hört talas om ”The war for talent”? 

5. Upplever ni att det är en kamp att få tag på och behålla talanger i ert företag? 

Varför?  

6. Anser ni att det finns brist på talanger? (varför?) 

 

 

7. Hur definierar ni Talent Management?  

8. När påbörjade ni TM-arbetet?  

9. Varför har ni valt att använda er av den här strategin? (varför utvecklades HRM) 

10. Hur upplever ni att HRM-arbetet har förändrats de sista 10 åren? 

11. Vilka faktorer anser ni har bidragit till dessa förändringar?  

 

12. Vad är det för skillnad mellan HRM och TM? 

13. Hur viktigt är HRM och TM för er? Vilken roll spelar det för företaget?  

14. Vilka är de största utmaningarna med TM?  

15. Vilka interna/externa faktorer påverkar ert arbete?  

16. Vad är målet med ert TM-arbete? 

 

 

17. Hur arbetar ni med att attrahera talanger?  

18. Vad använder ni er av för verktyg när ni attraherar och väljer talanger?  

19. Använder ni er av Employer Branding/arbetsgivarvarumärke?  

20. Har ni något uttalat Employee Value Proposition?  

 

 

21. Vad gör ni för att lyckas få era medarbetare att stanna kvar i företaget?  

21B Jobbar ni med successionsplanering?  

22. Jobbar ni med att utveckla era medarbetare? Hur? 

23. Vilken betydelse har organisationskultur för er?  

24. Hur jobbar ni med organisationskulturen? Hur påverkar den ert jobb inom HR? 

24.5 Vad är potential? Hur arbetar ni med detta? 

25. Vad betyder ordet motivation för er? Hur arbetar ni kring detta? 

26. Hur skulle ni beskriva begreppet kompetens?  

27. Arbetar ni med kompetensutveckling? 

28. Hur jobbar ni med prestationer? Och vad innebär dem för organisationen?  

29. Har ni någon form av belöningssystem? Hur används det? Vad ger det för nytta?  
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30. Upplever ni några skillnader i TM mellan den äldre generation och den nya 

generationen som kommer in på arbetsmarknaden?  

30B. Vilka olika krav och behov har dem? 

31. Vad tror ni att talanger söker hos ett företag?  

 

32. På vilket sätt är ledningen involverad i ert arbete med TM? Är detta viktigt? 

Varför? 

33. På vilket sätt är TM integrerat i företaget? Och vice versa?  

34. Hur ser din koppling ut till ledningen och deras arbete? 

35. Är TM kopplat till affärsplanen och företagets strategier för att 

organisationsmålen? Hur? Varför? 

36. Hur upplever du organisationsstrukturen? Hur vertikal och horisontell är den? 

 

37. Anser ni att hög personalomsättning är ett problem hos er?  

38. Utgör TM-arbetet en stor kostnad? 

39. Hur gör ni för att arbeta mer kostnadseffektivt? 

40. Vad anser ni ger ökade effektivitet och bättre resultat inom företaget? 

 

41. Vart i TM-processen läggs mest fokus? Vad är viktigast för er med TM? 

42. Har denna TM-strategi gett några resultat? Hur 

43. Vad anser ni att ni skulle behöva utveckla eller bli bättre på inom HRM och TM? 

44. Vad anser ni är det bästa sättet att skapa konkurrenskraft? (varför?) 

45. Vad är den största utmaningen för företaget att nå ökad framgång?  

46. Hur tror ni att TM-arbetet kommer se ut i framtiden? 

47. Vill ni tillägga något som ni anser är viktigt inom ämnet? 

 

 

 


