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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att studera hur Talent Mangement (TM) definieras och om 

det är ett nytt fenomen inom Human Resources (HR). Detta har undersökts genom en 

jämförelse mellan hur TM definieras i tidigare forskning och hur HR chefer från fyra företag 

definierar, arbetar inom området samt upplever TM. Det bakomliggande intresset kommer 

från att TM anses vara en viktig och övergripande företagsstrategi.  

Studien har en kvalitativ ansats och datamaterialet har insamlats genom semistrukturerade 

intervjuer som har grundats på tre teman för att besvara frågeställningarna. Materialet har 

sedan analyserats mot tidigare forskning inom TM för att jämföra definitioner och arbetssätt. 

Forskning inom TM och arbetsmarknadsutveckling har även analyserat för att skapa en 

uppfattning om bakgrunden till TM uppkomst samt om detta är ett nytt fenomen. Vidare har 

studien utgått från sociologiska teorier inom organisation, individualisering samt 

nyinstitutionell teori.    

Resultatet av studien visar att bakgrunden till TMs uppkomst är arbetsmarknadsutvecklingen 

under de senaste årtiondena. TM anses vara en övergripande strategi som berör de flesta 

arbetsområdena inom HR. Företagen har ingen entydig definition av TM men då en 

jämförelse mellan intervjupersonernas upplevelser genomförts så visar det på liknande 

erfarenheter. Skillnader förekommer även i hur de praktiskt arbetar inom bedömnings- och 

utvärderingsprocessen samt att vissa ser det som ett verktyg för att skapa mobilitet i företaget. 

Resultatet visar sammanfattat att TM kan ses som ett fenomen som bygger på gamla HR 

processer men som präglas av ett nytänkande. 

Studien bidrar till en djupare förståelse av TM som begrepp och företagsstrategi. Den väver 

även samman tidigare forskning inom TM med ett arbetsmarkandsföränderligt perspektiv och 

sociologiska teorier. Studien kan därför vara av intresse för både sociologiskforskning och 

HR.   

Nyckelord 

Talent Management, arbetsmarknadsutveckling, organisering, individualisering, legitimitet  
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Inledning 

Företag arbetar aktivt med att se till att de har de mänskliga resurser som krävs för att skapa 

konkurrensfördelar och för att möta framtida krav på arbetsmarknaden. Flera av dessa företag 

ser Talent Management (TM) som en viktig faktor för att nå framgång (Hektor, 2007). Fastän 

TM får mycket uppmärksamhet hävdar Iles m.fl. (2009) att det finns lite akademisk forskning 

som fastställer vad TM är och hur det skiljer sig från tidigare arbete inom Human Resources 

(HR). Vaiman m.fl. (2012) påpekar även problematiken kring att det inte finns en entydig 

definition av TM vilket författarna tror kan bidra till en begränsad förståelse av området. 

Det är därför av intresse att vidare undersöka hur företag arbetar med TM för att skapa en 

uppfattning av dess definition och omfattning samt för att skapa en förståelse kring om detta 

är en ny företeelse. Detta är även viktigt eftersom TM anses vara ett av de övergripande 

arbetsområdena inom HR idag. Ur ett sociologiskt perspektiv är detta intressant i och med att 

TM kan ses som ett exempel av hur företag bemöter individualisering av samhället. Det kan 

skapa en större förståelse för hur organisationer besvarar människans nya krav och 

förväntningar tillföljd av en samhällsförändring.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera hur TM definieras och om det är en ny företeelse inom HR. 

Detta undersöks genom en jämförelse mellan hur TM definieras i tidigare forskning och hur 

fyra internationella företag definierar samt arbetar med TM. Även hur HR chefer upplever 

fenomenet studeras för att urskilja generella mönster i upplevelserna kring TM, hur det 

definieras och vilka arbetsområden som ingår.  

1) Hur definierar företag TM och hur arbetar de praktiskt inom området samt hur väl 

stämmer detta överens med definitionen av TM som presenteras i tidigare forskning?  

2) Är TM ett nytt fenomen eller är det ett nytt namn på arbetssätt som använts på HR 

avdelningar under en lång tid?  
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Avgränsningar 

Studien har avgränsats genom att undersökningen har genomförts på fyra internationella 

företag som har arbetat med TM under flera år. Intervjupersonerna som har deltagit är HR 

chefer med intresse och erfarenhet av TM. Frågorna har varit inriktade på intervjupersonernas 

upplevelser av TM och hur de definierar samt praktiskt arbetar inom området.   

Tidigare forskning 

Detta avsnitt innehåller redogörelser av tidigare forskning inom TM och beskrivningar av vad 

det innebär. Avsikten är att skapa en insikt kring varför TM uppkom och hur det definieras 

samt vilka arbetsområden som ingår.  

Bakgrunden till Talent Management 

Human Resource Management (HRM) växte fram under 1980-talet då organisationer 

uppmärksammade fördelarna med att sammankoppla företagets strategier med personalarbetet 

(Armstrong, 2009). Företagen började därför arbeta strategiskt och utifrån ett långsiktigt 

perspektiv med rekrytering, utvärdering, belöning samt utveckling (Armstrong, 2009). 

Författaren definierar HRM som en strategisk, integrerad och enhetlig strategi för hantering 

av anställning, utveckling samt välmående av personal. Armstrong (2009) påpekar även att 

samhällsutvecklingen bidrog till ökade krav på organisationer att behandla sin personal som 

tillgångar snarare än en kostnad.  

För att skapa en djupare förståelse för hur ett behov av HRM och TM har uppstått är en analys 

av arbetsmarknadens förändringar under den period då dessa uppkom relevant. Le Grand m.fl. 

(2001) diskuterar arbetsmarknadens förändringar under framförallt slutet av 1900-talet i 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2001:53). Författarna uppmärksammar att ekonomiska 

och teknologiska faktorer samt arbetsmarknadens institutionella karaktär tenderar att påverka 

arbetsinnehållet. Efterfrågan på arbetskraft är beroende av hur efterfrågan på varor eller 

tjänster ser ut och på så sätt menar författarna att produktmarknadens utveckling har en 

avgörande roll för en förståelse för hur arbetet förändras. Ytterligare en viktig faktor är 

teknologins utveckling som kan påverka att nya yrken eller branscher uppstår och att andra 
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försvinner eller minskar i betydelse samt vara en drivande faktor då det gäller förändringar av 

kvalifikationskrav (Le Grand m.fl., 2001). Detta kan förklara hur ett behov av en ny bransch 

som i detta fall HRM uppkom. Under 1980- och 1990-talet poängterar Le Grand m.fl. (2001) 

att ekonomiska faktorer som globaliseringen, vilket bland annat skapade en hårdare 

konkurrens, och att anställda i västvärlden krävde mer autonomi i arbetet påverkade arbetets 

utveckling. Att den yngre generationen är mer välutbildad i jämförelse med tidigare 

generationer tros vara bakgrunden till de nya kraven på ett mer självständigt arbete (Le Grand 

m.fl., 2001). De informationsteknologiska framstegen som effektiviserade arbetsprocessen 

och att samhället gick från ett produktionsarbete till ett tjänstearbete är enligt författarna även 

viktiga faktorer som påverkade arbetet under denna period. Förändringarna under denna 

period karaktäriserades av att den genomsnittliga kvalifikationsnivån höjdes, 

arbetsintensiteten ökade och rörligheten på arbetsmarknaden tilltog (Le Grand m.fl., 2001). På 

så sätt bidrog samhällsutvecklingen till vad Armstrong (2009) beskriver som ökade krav på 

företag att tillvarata sin personal då det fanns ett behov av det i och med de förändringar som 

tidigare nämnts. 

Hektor (2007) hävdar att kompetent arbetskraft är nyckeln till framgång och att sådan 

arbetskraft skapar konkurrensfördel för företag. Företag måste enligt Hektor (2007) möta 

arbetstagares krav på ett nytt sätt för att kunna attrahera och behålla nyckelkompetenser, vilka 

är de personer som anses vara extra viktiga för företagets framgång. Detta har lett till ett nytt 

arbetssätt i form av TM där det har blivit strategiskt viktigt för företag att se till att de 

anställda utvecklas samt att de tillvaratar sin arbetskraft genom att ha rätt person på rätt plats 

(Hektor, 2009; Vaiman m.fl., 2012).  

TM har blivit ett väl använt begrepp inom företag sedan McKinsey & Company, som är en 

global och världsledande konsultfirma inom management, introducerade det i boken The War 

for Talent i slutet av 1990-talet (Michaels m.fl., 2001; McKinsey & Company, 2013). 

Michaels m.fl. (2001) påpekar att det alltid har varit viktigt för företag att ha högpresterande 

personal men att det idag ses som en av de viktigaste företagsfrågorna.  Författarna menar att 

detta beror på att nyckelkomptenser kan vara den avgörande faktorn till om ett företag lyckas 

eller inte. Samtidigt uppmärksammas det att det blir allt svårare att attrahera och behålla dessa 

personer (Michaels m.fl., 2001). Iles m.fl. (2009) menar att denna problematik har uppstått då 

arbetskraften åldras och det inte finns tillräckligt med ung samt kompetent personal. Dessa 

demografiska förändringar är enligt författarna bakgrunden till varför organisationer infinner 

sig i en kamp om att fylla sina positioner med tillräckligt kompetent personal.   
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Författarna Michael m.fl. (2001) hävdar att den starka ekonomin i slutet av nittiotalet bidrog 

till att företag fick börja kämpa för att anställa och behålla nyckelkompetenser. Det finns 

enligt författarna tre bakomliggande orsaker till detta. Dels berodde det på övergången från 

det industrialiserade samhället till kunskapssamhället, efterfrågan på välutbildade personer 

ökade och anställda började byta arbeten under sitt arbetsliv mer frekvent än tidigare (Michael 

m.fl., 2001). Författarna påstår att informationsåldern intåg ändrade företags tillgångar där de 

inte längre hade hårda tillgångar som maskiner utan tillgångarna satt nu fast i intellektuellt 

kapital och företagets anställda. Detta skapade ett behov för företag att ta hand om sina 

nyckelkompetenser (Michael m.fl.,2001).  

Michaels m.fl. (2001) nämner att samtidigt som företagen insåg att de var tvungna att kämpa 

för att behålla sina anställda så insåg de anställda fördelarna med att byta arbetsplats. 

Författarna menar att internets intåg ökade möjligheten att läsa jobbannonser och det blev 

även positivt att ha fler företag på sitt cv. Detta skapade ett maktskifte från organisationerna 

till de anställda där högpresterande personal nu kunde ha större inflytande över sin egen 

karriär samtidigt som priset på nyckelkompetenser ökade (Michael m.fl., 2001). Den 

anställdas makt över sin egen karriär och valmöjlighet att arbeta för olika företag ledde enligt 

författarna till att arbetet TM blev en viktig källa för att konkurera om sina anställda. De 

företag som var bra på att attrahera, utveckla och behålla sina anställda skulle vinna kampen 

om nyckelkompetenserna (Michael m.fl., 2001).  

Talent Management 

Transley (2011) poängterar att det är viktigt att ha en förståelse för vad begreppet talent
1
 

betyder inom organisationer för att förstå vad TM innebär. Hon påvisar att begreppet talent är 

ett ord med skilda betydelser i olika länder och därför kan det vara problematiskt att översätta 

talent till exempelvis talang. Transley (2011) påpekar att det är vanligt att företag har sin egen 

definition av talent och att det inte finns någon vedertagen definition. Vissa företag definierar 

talent som en viss grupp av anställda med hög potential och goda prestationsförmågor medan 

andra ser alla sina anställda som talent (Transley, 2011; Elegbe 2010).  

Elegbe (2010) och Armstrong (2009) definierar talent som en medfödd gåva, förmåga eller 

färdighet som bidrar till att en person kan prestera effektivt. Elegbe (2010) menar vidare att 

                                                 

1 Begreppet talent kommer inte översättas i denna studie då det har skilda betydelser beroende av språk 
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talent är situationsbaserad eller rollspecifik och därför krävs det att en person med en viss 

talent kopplas till rätt roll för att det ska ha något värde. Elegbe (2010) och Armstrong (2009) 

påpekar att de personer som anses vara talent inom företag vanligtvis är de som ger företaget 

konkurrensfördelar. Elegbe (2010) definierar därför TM som en integrerad och övergripande 

strategi för att hantera kunskaper, kompetenser, behov, problem, karriärer, rädslor och 

förväntningar hos den personal som företaget värderar samt behöver för att organisationen ska 

bli bättre samt effektivare. Armstrong (2009) definierar TM som den process som identifierar, 

utvecklar, rekryterar, behåller och distribuerar talents inom företaget. Han menar vidare att 

företag genom deras strategier definierar vilka talent som behövs sedan handlar TM om att 

utveckla och behålla en så kallad talent pool, vilket innebär en grupp av företagets talents. 

Armstrong (2009) förklarar att personal strategier, rekrytering och lojalitets program, roll 

beskrivning, engagemangsprogram, medarbetarsamtal, utbildning och utveckling, 

successionsplanering för chefer och karriärsutveckling är alla inkluderade i TM
2
. Forskarna 

Iles m.fl. (2009) betonar att TM ska ses som ett verktyg som ser till att det finns talent inom 

företaget så att rätt personer har rätt jobb i rätt tid utifrån företagets strategiska mål.  

Lewis & Heckman (2006) identifierar att det finns tre framträdande resonemang angående 

vad TM är inom forskning. Den första är enligt författarna de som knappt gör någon skillnad 

mellan TM och HRM. De menar att TM inom detta perspektiv är typiska aktiviteter, 

funktioner och processer inom HR som rekrytering, utveckling, karriärmöjligheter samt 

successionsplanering. Skillnaden är att dessa processer ska hanteras snabbare i jämförelse 

med förr (Lewis & Heckman, 2006). TM kan enligt författarna i detta fall ses som ett nytt 

namn på gamla HRM-processer, vilket är en strategisk, integrerad och enhetlig strategi för 

hantering av anställda. Det andra synsättet fokuserar på utvecklingen av talent pools vilket 

innebär processer som syftar till att säkerställa ett tillräckligt flöde av kompentent personal 

inom organisationen (Lewis & Heckman, 2006). De menar att fokus inom detta synsätt är på 

hantering av den interna arbetskraften och specifika positioner. Författarna menar även att 

detta perspektiv liknar vad företag kallar för successionsplanering och personalplanering men 

även rekrytering ingår. Den tredje tankegången kring TM handlar mer allmänt om hantering 

av talent utan att ta hänsyn till organisatoriska gränser eller specifika positioner (Lewis & 

Heckman, 2006). De menar att inom detta perspektiv bör företagen satsa på att ha enbart 

högpresterande personal och låta de som inte presterar tillräckligt gå. Utifrån detta konstaterar 

                                                 

2 Begreppen är översatta från engelska till svenska och kommer fortsättningsvis benämnas på svenska 
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författarna att TM sammanfattat kan ses som ett nytt begrepp för gamla HR utmaningar eller 

ett sätt för företag att svara på de demografiska förändringarna. Collings & Mellahi (2009) 

lyfter fram ett enligt dem framväxande och fjärde perspektiv som fokuserar på 

identifikationen av de nyckelroller som har möjligheten att ge företaget konkurrensfördelar. 

Utifrån detta definierar författarna TM som de aktiviteter och processer som identifierar 

nyckelroller som bidrar till konkurrensfördelar inom organisationen. Utvecklingen av en 

talent pool och HR aktiviteter som bidrar till att fylla dessa roller samt att behålla dessa 

nyckelpersoner (Collings & Mellahi, 2009). 

Sammanfattat visar tidigare forskning att definitionerna av TM skiljer sig åt men att det 

bakomliggande konceptet är detsamma. TM kan även ses som ett resultat av de 

arbetsmarknadsmässiga förändringar som skedde under 1990-talet. Nämnvärt är att en del av 

den tidigare forskning som har behandlats ovan är skriven av managementbolag. Det är 

viktigt att ha i åtanke att det som McKinsey & Company publicerar inte har genomgått samma 

typ av granskning som exempelvis Le Grand m.fl. Det innebär att informationen från 

managementbolag kan vara vinklad och detta är något som har funnits i åtanke under studiens 

gång. Efter redogörelser av TM kommer nedan presentationer av relevanta sociologiska 

teorier. 

Teori 

För att förstå hur och varför företag arbetar med TM är det viktigt att ta hänsyn till individers 

och organisationers intressen samt hur dessa sammankopplas. I detta avsnitt behandlar därför 

studien teorier kring individer och organisationer i form av Ahrnes organisationsteori samt 

teorier kring individualisering. Vidare har nyinstitutionell teori betydelse för studien då detta 

på ett djupare plan kan klargöra varför organisationer arbetar med TM.  

Sociala Organisationer  

I böckerna Social Organizations – interaction inside, outside and between organizations 

(Ahrne, 1994) och Organisationer och samhälle (Ahrne & Hedström, 1999) diskuterar 

författarna organisations- och samhällsteori då de menar att en förståelse för hur människors 
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interaktion organiseras är centralt för att förstå samhällsutvecklingen. Författarna menar att 

genom att analysera organisationer kan de mest centrala mekanismerna i mänsklig interaktion 

förstås. Detta kan även bidra till en ökad förståelse för TM genom att en förståelse för hur 

människor och organisationer samspelar, hur dessa bemöter varandras behov samt 

förväntningar skapas.  

Ahrne (1994) hävdar att organisationer är sociala mekanismer som sammanför människors 

önskningar och förhoppningar till gemensamma handlingar. Han menar att det är skillnad 

mellan en organisation och en institution där en institution utgörs av idéer om vilka sociala 

aktiviteter som ska organiseras samt hur detta bör ske. Institutioner är enligt honom kulturella 

regler som reglerar sociala aktiviteter medan organisationer är materiella institutioner vilket 

innebär att de bland annat har en adress. Ahrne (1999) menar att organisationer består av 

människor men att dessa människor kan bytas ut, för även om de ersätts så kommer 

organisationen att bestå. För att en organisation ska vara framgångsrik så är den dock 

beroende av individers handlingar och dessa individer kan inte vara vilka som helst (Ahrne, 

1999). Det som Ahrne beskriver kan ses som de grundläggande tankarna inom TM eftersom 

det till stor del handlar om att rekrytera rätt person och att behålla sina anställda.  

Ahrne (1994) påstår att kärnan i organisationen är de kollektiva resurserna som produceras, 

upprätthålls och används av de anställda. Detta kan enligt honom ses som anledningen till att 

en anställd väljer att komma tillbaka till organisationen då de kollektiva resurserna ses som 

spännande och stimulerande. Anställda vill även tillhöra organisationer som erbjuder något 

som ingen annan organisation kan och möjliggöra situationer som den anställda aldrig skulle 

ha möjlighet att uppleva på egen hand (Ahrne, 1999). TM handlar till stor del om att erbjuda 

sina anställda specifika utvecklingsmöjligheter och karriärsmöjligheter. Det syftar till att 

skapa en förutsättning för företag att behålla den kompetens som de är beroende av vilket 

Ahrne beskriver att organisationer gör i form av kollektiva resurser.   

För att få en organisation effektiv och mer konkurrenskraftig vill företag säkra de tillgångar 

som är extra viktiga för organisationen vilket kan vara anställda med speciell kompetens 

(Ahrne, 1994). Han menar att organisationer är beroende av anställda med unika kvalitéer och 

dessa personer är även svårare att ersätta samt kontrollera vilket leder till att personer med 

dessa kompetenser får mer kontroll samt autonomi. Fokus inom TM har traditionellt sätt varit 

hantering av de anställda med en speciell kompetens då dessa är svårare att ersätta. Företag 

hanterar dessa personer på det sätt som Ahrne beskriver i form av ge dem mer autonomi i 

arbetet.  
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Ahrne (1999) menar att de anställda i organisationen någon gång måste ersättas och 

organisationer hanterar detta genom strategier som långsiktig successionsplanering vilket 

handlar om att planera så att det finns ersättare för personer som lämnar arbetsplatsen. Det 

vanligaste sättet att handskas med detta är att uppmärksamma möjliga karriärsvägar inom 

organisationen (Ahrne, 1994). En viktig del inom TM är det som Ahrne kallar för 

successionsplanering vilket innebär att det finns en långsiktig plan för hur företag ska hantera 

att vissa nyckelkompentenser slutar.   

Ahrne (1999) menar att då en organisation gör något så är det människor som handlar för 

organisationens vägnar och dessa människor har sina egna erfarenheter samt tankar samtidigt 

som handlandet sker för organisationens räkning. Detta kallar Ahrne (1999) för en social 

hybrid. Han talar om människor som kentaurer där de delvis är människor och delvis 

organisationer. Han menar att organisationen förser människan med resurser och motiv medan 

människan står för sin kropp men även kunskap samt personlighet. Människan är enligt Ahrne 

(1999) sammankopplad med organisationen genom ett beroende men även genom tillgång till 

resurser. Ahrne (1999) menar att som kentaur har människan en kluven inställning, där hon 

kan göra något för organisationen som hon själv inte tror på, då hon agerar för organisationen 

och inte för sig själv. Ahrne (1999) nämner även uttrycket att hitta rätt folk till rätt plats och 

menar att det handlar om att sammankoppla organisatoriska krav samt mänskliga egenskaper. 

Ahrnes påstående liknar vad Iles m.fl. (2009) hävdar att TM kan ses som ett verktyg som ser 

till att rätt personer har rätt position utifrån företagets strategiska mål.  

Ahrne (1999) påpekar att bli medlem i en organisation är frivilligt men att till exempel ta en 

anställning hos ett företag innebär samtidigt ett åtagande. Han menar att detta åtagande 

innebär att de anställda måste acceptera att organisationen har förväntningar och krav samt att 

den anställda måste finna sig i att bli kontrollerad av andra i organisationen. Ahrne (1994) 

hävdar att alla individer i organisationen måste kontrolleras då de har en unik identitet och 

deras prestationer måste därför granskas. Organisationer kan enligt Ahrne (1994) inte 

överleva utan kontroll då detta är ett sätt för företag att säkra sina leveranser. Han menar dock 

att kontroller inte bara handlar om straff utan även om att belöna bra prestationer. Ahrne 

(1999) menar att dessa belöningar kan handla om incitament som pengar och materiella ting 

men även prestige, utmärkelser, tillfredställelse av värderingar samt ideal. Ett sätt för företag 

att skapa kontroll över sina anställda är TM då detta ger företaget en översikt över sin 

kompetens och sina brister. Arbetsområden inom TM handlar även om belöningar i form av 
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utbildning vilket bidrar till att knyta an sina anställda till organisationen samt säkra att 

personalen gör sitt bästa.  

Individualisering  

TM kan ses som ett exempel på hur företag hanterar samhällsutvecklingen som har bidragit 

till en individualisering av samhället. Teorin kan på så sätt skapa en större förståelse för vad 

detta innebär och hur organisationer bemöter dessa förändringar. Teorin bidrar även till en 

större förståelse för hur företag försöker kontrollera den kompetens och kunskap som finns 

inom företaget genom TM som verktyg.  

Giddens (1996) uppmärksammar att moderniteten skiljer sig avsevärt från tidigare 

samhällsformer. Han menar att genom globaliseringen har tillvaron förändrats och samhället 

präglas istället av en ökad förändringstakt där dessa förändringar omfattar hela världen. 

Giddens (1997) påpekar att moderniteten har bidragit till fenomen som en individualisering av 

samhället. Författaren beskriver individualiseringen som en effekt av en befrielse från 

traditionella och fasta strukturer vilket skapar självständiga individer som frigjort sig från 

kollektiva strukturer samt som har skapat nya identiteter. Han menar att människan började 

tänka i jag-termer där karriär och självförverkligande får större vikt.  

Beck & Beck-Gernsheim (2001) ser individualiseringsprocessen som två skilda företeelser. 

Först och främst menar de att det är en upplösning av tidigare sociala former som exempelvis 

klass, social status, könsroller samt familjeroller. Den andra delen av individualiseringen 

innebär enligt författarna att moderniseringen av samhället har skapat nya krav på individen. 

Dessa krav kommer från arbetsmarknaden, välfärdsstaten och institutioner men kan 

tillskillnad mot tidigare traditionella samt fasta mönster ses som erbjudanden eller 

uppmaningar till handling (Beck & Beck-Gernsheim, 2001). Författarna menar vidare att detta 

innebär att individen måste finna sin egen väg genom samhället i relation till omgivningens 

erbjudanden och uppmaningar samt skapa sitt eget liv. 

Beck & Beck-Gernsheim (2001) menar att individualiseringen kan ses som en frigörelse från 

fasta traditioner men som har ersatts av nya krav. Detta ligger i linje med hur Le Grand m.fl. 

(2001) beskriver arbetsmarknadsutveckling och dess konsekvenser. Beck & Beck-Gernsheim 

(2001) menar att de nyare kraven kan ses som friare men då valmöjligheterna i dagens 

samhälle är så många ställer detta en större press på att individen själv ska motivera och ta 

ansvar över sina val. Författarna påpekar att individer förväntas vara aktiva, prestera 
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individuellt, anpassa och koordinera sig själva samt integrera. De menar att för att individer 

ska lyckas med detta krävs en långsiktig planering, flexibilitet, målsättning och en förmåga att 

upptäcka hinder. Detta innebär enligt författarna att människan blir utsatt för ett större 

risktagande och en minskad trygghet kan upplevas då det är individen själv som får stå upp 

för sina val samt dess utfall. Beck & Beck-Gernsheim (2001) poängterar även att dagens 

samhälle lägger ett större krav på att individer ska vara flexibla och anpassa sig efter det 

föränderliga klimatet. De påpekar att detta kan tas i uttryck genom att organisationer förväntar 

sig att de anställda ska vara mobila. Michaels m.fl. (2001) beskriver att organisationer har 

utvecklats från att ha kontroll över de anställda till att personalen själv har ett större inflytande 

över sin egen arbetssituation. TM blir därför ett verktyg där organisationer erbjuder 

utvecklingsmöjligheter för att attrahera och behålla sin kompetens. Detta för att som Beck & 

Beck-Gernsheim (2001) beskriver att arbetsmarknaden karaktäriseras av nya erbjudanden och 

valmöjligheter tillföljd av moderniseringen samt en ökad efterfrågan hos individerna på frihet.    

Nyinstitutionellteori 

Den nyinstitutionella teorin kan skapa en förståelse för TM och dess populäritet. Den kan 

även förklara bakomliggande orsaker till varför företag använder TM då denna 

företagsstrategi kan ses som legitimitetsskapande. Denna teori bidrar på så sätt med en 

ytterligare förståelse för bakgrunden till TM.  

Rationaliserade myter och legitimitet 

Meyer & Rowan (1977) menar att ekonomiska marknader kännetecknas av att de är rationella 

och väl koordinerade. De påpekar att då organisationer inom dessa marknader växer och 

tekniken blir mer komplex så ökar behovet av att koordinera verksamheten då det skapar 

konkurrensfördelar samt tros bidra till ett effektivare arbete. Detta leder till att organisationer 

tenderar att skapa rationella och formella strukturer för att kontrollera aktiviteter inom 

organisationerna då dessa aktiviteter tros vara bakgrunden till organisationsframgångar 

(Meyer & Rowan, 1977). Författarna menar dock att så inte är fallet. De påpekar att beslut 

ofta inte genomförs och om de genomförs så har de ofta osäkra konsekvenser samt att 

utvärderings- och kontrollsystem sällan skapar samordning. Meyer & Rowan (1977) påstår att 

det krävs en förklaring till varför formella strukturer skapas som är delvis fri från antaganden 

om att formella strukturer är det som faktiskt skapar koordinering och kontroll. En sådan 
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förklaring bör enligt Meyer & Rowan (1977) ta hänsyn till institutionella regler som en 

bakomliggande faktor till organisationers formella struktur.  

Meyer & Rowan (1977) menar att i det moderna samhället är den rationaliserade formella 

strukturen påverkad av samhällets uppfattningar om hur den sociala verkligheten bör 

konstrueras. Det innebär enligt författarna att organisationer påverkas av de krav och 

förväntningar som omgivningen ställer på dem. Detta kan enligt Meyer & Rowan (1977) ses 

som ett resultat av institutionella regler vilket fungerar som rationaliserade myter. Författarna 

påpekar att dessa myter kännetecknas av att de har i uppgift att identifiera sociala företeelser i 

samhället och på ett formellt sätt påvisa hur dessa företeelser ska följas samt upprätthållas på 

ett rationellt sätt. De menar att för det andra så är dessa myter institutionaliserade där 

individer och organisationer tar dessa förgivet som legitima utan en bedömning av dess 

påverkan. Meyer & Rowan (1977) poängterar att dessa rationaliserade myter är kopplade till 

legitimitet vilket innebär att organisationer anpassar sig till dessa rationaliserade myter för att 

vinna legitimitet. Detta för att legitimitet ger organisationerna förtroende på marknaden och 

bidrar till konkurrensfördelar (Meyer & Rowan, 1977). Tanken bakom varför företag började 

arbete med TM var enligt Hektor (2007) för att skapa konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. 

Enligt Meyer & Rowan (1977) leder legitimitet till konkurrensfördelar och på så sätt skulle 

TM kunna ses som ett försök för företag att öka sin legitimitet.  

Isomorfism  

Ytterligare ett begrepp med relevans för studien är isomorfism vilket även kommer från den 

nyinstitutionella teorin. Isomorfism kan ses som en organisatorisk likriktning och en effekt av 

konkurrens där de effektivaste organisationerna inom samma organisatoriska fält överlever 

samt sprids (DiMaggio & Powell, 1983). Det finns enligt författarna tre former av isomorfism 

som är bakomliggande faktorer till organisationers likriktning men i denna studie kommer 

enbart två beröras. Den ena är enligt författarna mimetisk isomorfism vilket skapar likriktning 

genom att organisationer på ett och samma fält imiterar varandra. Vanligtvis tenderar 

organisationerna inom fält där osäkerhet råder att följa de mest framgångsrika aktörerna 

(DiMaggio & Powell, 1983). De menar att en annan form av isomorfism är den normativa 

vilket präglas av en process där likriktning skapas genom samhällets professionalisering. 

DiMaggio & Powell (1983) förklarar att organisationer inom samma fält tenderar att anställa 

personer med samma utbildningsbakgrund och dessa personer har ofta liknande normsystem. 

Dessa personer tenderar även att sammansluta sig i professionella nätverk vilket skapar 
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normerande effekter inom det organisatoriska fältet (DiMaggio & Powell, 1983). Detta kan 

förklara varför företag väljer att arbeta med TM då det kan vara så att företag väljer att 

efterlikna framgångsrika företag som använder TM som strategi. McKinsey & Company som 

myntade begreppet anses exempelvis vara ett framgångsrikt företag och det kan förklara 

varför det har fått ett sådant genomslag.  

Sammanfattat visar teorierna på tydliga kopplingar till TM där Ahrne bidrar till en ökad 

förståelse för organisering och hur människor samt organisationer samspelar. Även teorin om 

individualisering bidrar med resonemang kring hur organisationer bemöter 

samhällsutvecklingen. Vidare ger den nyinstitutionella teorin förståelse för bakomliggande 

orsaker till TMs popularitet och spridning.  

Metod och data 

I detta avsnitt redogörs för undersökningens genomförande och val av metod. Inledningsvis 

beskrivs en metodologisk ansats och därefter görs en redogördelse av de metoder som använts 

vid datainsamling samt urval. Vidare beskrivs undersökningens respondenter, 

tillvägagångssätt och avslutningsvis diskuteras etiska aspekter samt studiens validitet.   

Metodologisk ansats 

Det finns enligt Bryman (1998) två forskningsmetoder för insamling och analys av data vilket 

är kvalitativ samt kvantitativ forskning. Utifrån vårt syfte att undersöka intervjupersonernas 

personliga upplevelse av TM passar den kvalitativa metoden bäst för att uppnå detta. 

Kvalitativ forskning är enligt Bryman (1998) ett sätt att studera beteenden och en social 

verklighet utifrån de personer som studeras. De grundläggande dragen i kvalitativ forskning 

handlar enligt Bryman (1998) om att se händelser, handlingar och värderingar utifrån den 

studerade personens subjektiva upplevelser. Langemar (2008) menar även att kvalitativ ansats 

är lämplig då syftet med studien är att uppnå en förståelse. Den kvalitativa forskaren studerar 

ting i sin egen natur och försöker tolka fenomen i den form de upplevs av 

undersökningspersonerna (Creswell, 2013). I denna studie har intervjufrågorna varit 
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formulerade för att skapa en förståelse hur intervjupersonerna själva upplever TM och hur 

deras företag arbetar inom området.    

Då studiens syfte handlar om att undersöka HR chefers upplevelse av TM är femenologi en 

bra metodologisk utgångspunkt. Femenologi är enligt (Bryman, 2009) att förståelse av den 

sociala verkligheten grundar sig på människors upplevelser och hur människor tolkar sin egen 

värld. Inom femenologin försöker forskaren förstå innebörden av en individs beteende genom 

att se saker och ting utifrån individens synvinkel där forskaren utgår från aktörens perspektiv 

för att samla empiri (Bryman, 2009). Femenologi har en filosofisk utgångspunkt och 

grundades av filosofen Husserl (Aspers, 2011). Husserls utgångspunkt var enligt Aspers 

(2011) att det finns en mental riktbarhet hos aktörerna och han önskade undersöka världen så 

som vi uppfattar den.  

Husserl talar om att bortse från sin förförståelse och gå tillbaka till sin naturliga inställning 

vilket var något som han kallade epoche (Creswell, 2013). Creswell (2013) beskriver epoche 

som ett nyckelbegrepp inom femenologin där forskaren ska se allt med nya ögon som om hon 

ser det för första gången. Han menar att forskaren ska lägga sin egen förförståelse, sina 

känslor och uppfattningar åt sidan för att hitta grunden i fenomenet. I resultatet av denna 

studie har intervjupersonernas upplevelser beskrivits utifrån citat, från de intervjuer som 

genomförts, för att beskriva deras upplevelse av TM. På detta sätt har studien försökt beskriva 

deras subjektiva upplevelser. Aspers (2011) menar att det är svårt att helt lägga sin egen 

förförståelse åt sidan då forskaren är en del av den värld som studeras. Förförståelse bygger 

på de erfarenheter som forskaren har från världen och styr till viss del hur saker tolkas samt 

tillskriver mening till händelser (Aspers, 2011). Då författarna av denna studie har tidigare 

arbetserfarenhet inom HR och TM har en viss förförståelse legat till grund för val av 

studieområde. På så sätt kan författarnas tidigare erfarenheter påverkat tolkningen av 

intervjuerna och resultatet. Även intervjuerna kan ha påverkats av författarnas intressen då de 

har haft en flexibel struktur med möjlighet till följfrågor.    

Schütz har sedan utvecklat femenologins tankar kring att människor föds in i en social värld 

som är socialt konstruerad av de människor som ingår i den (Aspers, 2011). Aspers (2011) 

redogör för Schütz distinktion mellan första och andra ordningens konstruktioner för att 

hantera den empiriska samt teoretiska nivån. Det handlar om ett jämförande mellan 

livsvärlden där de aktörer som studeras har vardagskonstruktioner av världen och de 

teoretiska begrepp eller teorier som forskaren skapar (Aspers, 2011). Livsvärld är enligt 

Aspers (2011) vår gemensamma värld av erfarenheter där en förvetenskaplig 
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vardagsverklighet tas för given. Han menar att första ordningens konstruktioner är de 

sanningar och teorier som människor tar för givet om sin livsvärld samt människans naturliga 

attityd till det sammanhang som hon befinner sig i. Detta sammanhang skulle enligt Aspers 

(2011) kunna vara en yrkesroll. Aspers (2011) påstår att första ordningens konstruktioner 

måste förstås genom det vardagsspråk som aktörerna använder och utifrån ett sammanhang. 

Andra ordningens konstruktioner är enligt Aspers (2011) teorietiska idealiseringar vilket 

betyder att de är teoretiska begrepp som forskaren använder för att teorisera om det empiriska 

fältet. Han förklarar att det i andra ordningens konstruktion finns teoretiska begrepp vilka är 

kopplade till empirin (Aspers, 2011). Intervjufrågorna i denna studie formulerades i första 

ordningens konstruktion då dessa var hämtade från tidigare arbetserfarenheter inom HR och 

från tidigare forskning inom TM. Detta för att lyfta fram intervjupersonernas 

vardagsverklighet.  

Datainsamling och Urval 

Den kvalitativa forskaren samlar data genom att undersöka dokument, observera beteende och 

intervjua deltagare i studien (Creswell, 2013). Som datainsamlingsmetod har kvalitativa 

intervjuer genomförts i denna studie då tanken var att få fram intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser. Det finns enligt (Aspers, 2011) olika typer av intervjuer som skiljer sig beroende 

på graden av struktur. Intervjuerna som genomfördes i denna studie var semistrukturerade då 

det fanns bestämda teman som skulle beröras. Den semistrukturerade intervjun är lämplig för 

att samla information och att ha en väl strukturerad intervjuguide underlättar sedan analysen 

av materialet (Bryman, 2009). De semistrukturerade intervjuerna ger även möjlighet till det 

Aspers (2011) kallar för fråga-svardialog där svaren kan följas upp med följdfrågor. Denna 

intervjuprocess passade undersökningen då det eftersträvades en flexibel intervju där 

intervjupersonernas egen uppfattning och upplevelse tilläts komma fram. Genom att intervjua 

flera HR chefer från olika företag kunde vi även undersöka om det finns gemensamma 

upplevelser mellan intervjupersonernas verklighet.  

Förstudien bestod av ett bekvämlighetsurval där en av författarna har en bekant som arbetar 

inom HR. Bekvämlighetsurval består enligt Bryman (2009) av individer som för tillfället 

finns tillgängliga för forskaren. Han nämner att det kan vara bra att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval för att testa de frågor som sedan ska användas i studien. Han nämner även 

att det är vanligt att forskare använder sig av bekvämlighetsurval vid studier av 

organisationer.  För att få tag på övriga intervjupersoner har ett snöbollsurval använts. 
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Snöbollsurval är en urvalsprocess där forskaren får kontakt med ett antal individer som är 

relevanta för undersökningen och sedan får hjälp av dessa att få kontakt med andra individer 

(Bryman, 2009; Aspers, 2011). Detta urval kan enligt Aspers (2011) användas när forskaren 

vill komma i kontakt med speciella personer som hon vill studera vilket i detta fall var erfarna 

HR chefer på internationella företag med erfarenhet av TM. På så sätt lämpade sig 

snöbollsurval bra för att kunna uppnå syftet.   

Urvalet består av fem intervjuer med personer från fyra olika företag. Huvudskälet till att 

antalet intervjuer begränsades till fem var för att det empiriska materialet därefter upplevdes 

som uttömmande för syftet. Anledningen till att två personer från samma företag intervjuats är 

för att en av intervjupersonerna enbart har arbetat på företaget i tre månader. Detta innebar att 

hon har erfarenhet från flera företag och detta gynnar denna studie då fokus ligger på 

intervjupersonernas tidigare upplevelser av TM. Intervjuerna har varat i cirka 60 minuter.  

Respondenter 

Majoriteten av de intervjuade har fast anställning och deras tid på företagen varierar mellan 

några månader till flera år. En av respondenterna arbetar som konsult och har haft längre 

uppdrag på företaget. Åldersmässigt är intervjupersonerna mellan trettiofem till femtiofem år. 

Alla har flera års erfarenhet av HR arbete och TM. Med hänsyn till deras anonymitet har de 

tilldelats alias. Erik arbetar som Staffing & HR Manager på ett företag som skapar innovativ 

teknologi och internetbaserad kommunikation. Kristin är konsult inom HR och i sitt 

nuvarande uppdrag arbetar hon som HR Buisness Partner på ett företag som finns inom 

telekommunikationsbranschen. Även Frida arbetar som HR Buisness Partner på ett företag 

som verkar inom vitvarubranschen. Inom samma organisation arbetar även Sara som är 

Global & Talent Resourcing Director. Amanda arbetar som Strategisk HR på ett företag inom 

försäkringsbranschen.  

Tillvägagångssätt 

Denna studie inleddes med en formulering av syfte och frågeställningar där tanken var att 

undersöka hur transparant TM processen är inom företag. Efter diskussion med en person på 

sociologiska institutionen som är någorlunda insatt i ämnet insågs att definitionen av TM var 

för otydlig och att detta istället borde undersökas. Forskningsfrågan omformulerades och 

syftet ändrades. En förstudie genomfördes där intervjufrågorna testades på en person som 
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arbetar inom HR och med TM. Förstudie är enligt Aspers (2011) bra för att kunna formulera 

en bättre forskningsfråga och forskaren kan få information om fältet som inte går att läsa sig 

till. Under förstudien kan forskaren även upptäcka problem med intervjufrågorna och få 

kunskap om metodvalet är anpassat för studien (Aspers, 2011). Upplevelsen i denna studie var 

att förstudien gav relevanta svar vilket ledde till att de senare kom att användas i studien. 

Som grund för intervjuguiden användes de teman som skapades i början av studien vilka 

baserades på tidigare studier och organisationsteorier. På så sätt har studien haft en deduktiv 

ansats. Deduktion handlar enligt (Aspers, 2011) om att slutsatser dras från premisser och 

induktion handlar om att slutsatsen baseras på empiriska fall. Han nämner även att kvalitativ 

forskning ofta är baserade på en kombination av metoderna. Detta stämmer i denna studie då 

studiens resultat grundar sig på den empiri som samtalts in. Intervjufrågorna som användes 

var öppna för att intervjupersonerna skulle få möjliget att fritt beskriva sin subjektiva 

upplevelse av TM.  

Båda författarna har deltagit i alla intervjuer och genomfört två respektive tre intervjuer var 

där båda har haft möjlighet att ställa följdfrågor. Majoriteten av intervjupersonerna har fått 

förfrågan om de vill delta i studien via mail och en intervjuperson kontaktades via telefon. 

Intervjuerna har genomförts i direkta möten och intervjupersonerna har upplevts som 

bekväma i situationen samt svarat på de frågor som ställts. En intervju genomfördes i 

respondentens hem medan de övriga genomfördes på respektive kontor. Intervjuerna inleddes 

med en introduktion av studien och oss själva. Efter förfrågan och godkännande från 

intervjupersonerna så spelades de in. Intervjupersonerna blev även upplysta om att studien 

kommer att följa de forskningsetiska riktlinjerna. Avslutningsvis bads det om möjlighet till att 

få ta kontakt med respondenterna om ytterligare frågor skulle uppkomma och information 

gavs om att de senare får ta del av studien. Efter intervjuerna diskuterades intryck, tankar och 

känslor kring den intervju som genomförts. Därefter transkriberades det empiriska materialet 

medhjälp av de inspelningar som gjorts. Transkribering förklaras enligt Bryman (2009) som 

en detaljerad utskrift av intervjuerna. De transkriberade intervjuerna kodades sedan utifrån de 

teman som skapats i början av studien för att besvara syfte och frågeställningar.   

Etik och validitet  

Creswell (2013) hävdar att den kvalitativa forskaren måste förutse och planera för möjliga 

etiska problem. Forskaren bör vidta åtgårder för att skydda intervjupersonerna integritet. 
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Intervjupersonerna och företagen de arbetar för har därför avidentifierats i denna studie och 

konfidentialitetskravet har på så sätt uppnåtts. Informationskravet innebär att forskarna ska 

informera undersökningspersonerna om undersökningens syfte (Bryman, 2009: 

Vetenskapsrådet, 2011). Detta har uppnåtts genom att undersökningspersonerna fick veta 

studiens syfte när de tillfrågades om de ville delta och som inledning till intervjuerna. I och 

med detta har även samtyckeskravet uppnåtts där undersökningspersonerna själva fått välja 

om de ville delta. Under intervjuerna har även nyttjandekravet uppnåtts genom att 

undersökningspersonerna informerats om att de uppgifter som insamlats endast kommer att 

användas i denna studie (Vetenskapsrådet 2011; Bryman, 2009). Alla intervjupersoner har 

godkänt att intervjumaterialet kommer att användas i denna undersökning.  

Langemar (2008) och Bryman (2009) menar att ett sätt att mäta studiens validitet på är genom 

dess grad av generaliserbarhet. Langemar (2008) förklarar att generaliserbarhet handlar om 

studien har förmått att fånga existensen av de egenskaper och företeelser som finns inom 

populationen. Resultatet i denna undersökning anses vara uttömmande för de intervjupersoner 

som har deltagit i studien. Studien visar på liknande upplevelser av TM hos 

intervjupersonerna och dessa går i sin tur att likna med de egenskaper samt företeelser som 

tidigare forskning inom TM redogör för. Studien är generaliserbar i den mån att den finner 

liknande resultat som tidigare forskning dock är materialet så pass litet att inga 

generaliseringar på populationsnivå genomförs. Ytterligare en aspekt av validiteten är enligt 

Langemar (2008) dess meningsfullhet och andvändbarhet. Studiens syfte har uppnåtts genom 

att en god förståelse av TM har skapats och tolkande samt utveckland kunskap kring ämnet 

har uppkommit. Resultatet av studien bör även ses som användbart för HR samt forskare inom 

området då det kan bidra till en större förståelse av TM.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras delar av det transkriberade intervjumaterialet för att skildra 

intervjupersonernas gemensamma upplevelser och enskilda tankar kring TM. Vissa stycken 

innehåller egna tolkningar, jämförande beskrivning av svaren och analyser mot tidigare 

forskning samt teori. Dispositionen av detta avsnitt har uppkommit genom de teman som har 

berörts under intervjuerna. Materialet skapar en bild av hur organisationer definierar och 
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arbetar med TM. Vilka arbetsområden som ingår och hur intervjupersonerna upplever 

fenomenet. Det framgår även hur intervjupersonerna ser på uppkomsten av TM och om detta 

är en ny företeelse.  

Talent Management & Talent - definitioner 

Intervjupersonerna berättar att de hörde talas om TM i slutet av 1990-talet eller i början av 

2000-talet, vilket stämmer överens med vad tidigare forskning har angivit. Ungefär vid 

samma tidpunkt började de även att arbeta med TM. De är eniga om att företag vanligtvis har 

sin egen definition av TM och hur företag arbetar inom detta ser olika ut beroende på 

organisations behov eller mognad. Dessa påståenden ligger även i linje med vad tidigare 

forskning har kommit fram till då forskarna menar att det finns tvetydighet i definitionerna 

samt arbetssätten.  

Det finns några gemensamma nämnare inom hur intervjupersonerna beskriver TM. De ser TM 

som en övergripande process där de viktigaste aspekterna tycks vara att tillvarata den interna 

arbetskraften genom att erbjuda personalutveckling och karriärsmöjligheter för att motivera 

de anställda. Detta liknar Armstrongs (2009) definition som menar att TM är den process som 

identifierar, utvecklar, rekrytera, behåller och distribuerar talents inom företaget. Även Elegbe 

(2010) menar att TM är en övergripande strategi för att hantera bland annat karriär och 

kompetens precis som intervjupersonerna nämner. Detta stämmer även överens med Ahrnes 

(1994) resonemang kring att organisationer måste tillvarata de viktigaste tillgångarna för att 

vara konkurrenskraftiga. 

För mig handlar det om hur företaget ser till att vidare behålla och utveckla vår 

personal så att vi inte tappar duktigt folk. Att de anställda är motiverade och att 

hitta en lösning som gör att de alltid är triggade. – Erik
3
 

Erik säger att de måste hålla sin personal motiverad för att kunna behålla och utveckla 

nyckelkompetenser inom organisationen. Att organisationer bör hålla sin arbetskraft 

motiverad är något som Ahrne (1999) uppmärksammar då han talar om människor som 

kentaurer. Ahrne (1999) beskriver problematiken kring att människan agerar både för 

organisationen men även utifrån sina egna erfarenheter och tankar. Därför är det viktigt för 

                                                 

3 Alla citat är genomgående korrigerade från talspråk till skriftspråk 
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organisationer att förse människan med resurser, motiv och lösningar så att de i enlighet med 

vad Erik beskriver alltid är triggade samt presterar sitt bästa.   

Intervjupersonerna anser även att TM är ett sätt att ta vara på sin interna arbetskraft. Sara, 

Kristin och Frida som arbetar på större företag i jämförelse med Erik och Amanda säger att 

TM är ett verktyg för att skapa mobilitet inom organisationen.  

På företaget var syftet att använda talangen globalt och få mobilitet i hela 

organisationen. – Kristin 

Kristin menar att syftet med TM delvis är att skapa rörlighet inom företaget. Det finns även 

skillnader i hur de ser på TM men dessa är färre. Sara pratar framförallt om att TM kan ses 

som en strategi för att minimiera risker vilket kan vara att en person lämnar arbetsplatsen utan 

att det finns någon ersättare. Det genomförs genom att säkerställa att företaget har rätt person 

på rätt plats. Att minimera risker är hon den enda som nämner i sin definition av TM däremot 

att ha rätt person på rätt plats är en förekommande beskrivning bland intervjupersonerna. 

Detta liknar Iles m.fl. (2009) definition då de menar att TM handlar om att se till att rätt 

personer har rätt jobb i rätt tid utifrån företagets strategiska mål. Även Ahrne (1999) menar att 

för en organisation ska vara framgångsrik så är den beroende av vissa specifika individer och 

dess handlingar.  

Begreppet talent har för intervjupersonerna något olika betydelser. Detta stämmer överens 

med Transleys (2010) påstående angående att det är vanligt att företag har olika definitioner 

av begreppet och att det inte finns någon entydig definition. Erik säger att  

För mig är det ett positivt begrepp som definierar min personal helt enkelt. – Erik 

Kristin och Sara talar om talent som en del av TM och säger att det är ett mer generiskt 

begrepp som är svårt att översätta då det har olika innebörd beroende av vilket språk som 

används. För dem är det engelska begreppet mer neutralt i jämförelse med det svenska ordet 

talang och därför anser dem att det inte går att översätta. Transley (2010) poängterar i likhet 

med intervjupersonerna att begreppet är ett ord med skilda betydelser i olika länder och därför 

kan det vara problematiskt att översätta talent till talang. Frida och Amanda talar om talent 

bortkopplat från TM och använder begreppet talang. De definierar det som en medfödd 

färdighet eller egenskap som alla har och som går att utveckla till en talang. Elegbe (2010) 

och Armstrong (2009) beskriver i likhet med Frida och Amanda talent som en medfödd gåva, 

förmåga eller färdighet som bidrar till att en person kan prestera effektivt. 
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Intervjupersonerna har något annorlunda syn på varför de tror att begreppet talent används. 

Kristin tror att det används i brist på annat och säger att begreppet kompetens var utnött under 

den tiden då TM uppkom. Hon tror att det fanns ett behov av något nytt och därav namnet. 

Även Amanda talar om att det kan bero på brist på bättre. Erik och Sara tror att begreppet 

används på grund av att en säljare kom på konceptet, namngav det och ville få iväg en 

produkt.  

Nu spekulerar jag bara men jag kan tänka mig att det var någon klurig jäkel som 

kom på att ojdå, det är jättedyrt att rekrytera koncernlednings funktioner. Det var 

nog någon hedenhös som kom på det. – Sara 

I enlighet med Erik och Saras resonemang angående att begreppet talent kom att användas för 

att sälja en produkt beskriver tidigare forskning att begreppet introducerades av McKinsey & 

Company och har sedan dess varit väl använt. Enligt DiMaggio & Powell (1983) så är det 

vanligt att företag tar efter framgångsrika aktörer som i detta fall McKinsey & Company. 

Författarna kallar detta för mimetisk isomorfism vilket innebär att en likriktning på 

arbetsmarknaden skapas där företag ser definitionen talent som en självklarhet utan att 

ifrågasätta detta.  

Talent Management – det praktiska arbetet 

Intervjupersonerna anser att TM utgör en stor del av deras vardagliga arbete och att det 

speglas i de flesta arbetsprocesserna inom HR. Det kan vara allt från samtal mellan chefer och 

anställda till strategier kring hur företaget ska drivas i framtiden. En viktig del av det 

praktiska arbetet med TM är bedömnings- eller utvärderingsprocessen av de anställda. Sara, 

Amanda och Kristin kallar detta för talent review vilket är en process där företaget arbetar 

med att bedöma sin personal. Detta görs efter en så kallade niogradig skala som mäter den 

anställdas prestationer och beteenden samt potential att ta större roller inom organisationen. 

Utifrån denna skala värderas de anställda och handlingsplaner skapas utifrån det behov som 

finns. Detta arbetssätt kan förstås utifrån Ahrnes (1994) resonemang kring att anställdas 

prestationer bör granskas. Företag behöver säkra att de har tillräcklig kompetens för att klara 

sina leveranser och detta ser Ahrne (1994) som en form av kontroll. TM kan på så sätt ses 

som ett verktyg för att kontrollera det Ahrne (1994) beskriver.  

Intervjupersonerna menar att deras arbete inom talent review är att se till att bedömningen av 

de anställda blir så objektiv som möjligt och att följa upp handlingsplanerna. Det skapas även 
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en så kallad talent pool utifrån denna skala. Sara förklarar att inom deras företag så finns det 

fyra pooler och de anställda hamnar i någon av dessa beroende på var i skalan personen anses 

vara. De personer som enligt skalan är mycket väl presterande kallas för stretch vilket innebär 

att de har en möjlighet att ta ett nytt jobb med större befogenheter och ansvar. Sedan finns 

gruppen coach vilket är dem som anses vara väl presterande. Hon beskriver att dessa personer 

har möjlighet att expandera sitt ansvarsområde men det är inte säkert att de kliver uppåt i 

hierarkin. Den tredje poolen är retain vilka är de personer som företaget vill tillvarata och inte 

klarar sig utan men de anses inte vara redo att ta ett större ansvarsområde. Hon poängterar att 

de flesta inom organisationen tillhör gruppen retain. Den sista gruppen är adress vilket är de 

personer som inte levererar tillräckligt. Företaget har de tre förstnämnda grupperna i åtanke då 

lediga positioner uppkommer. Hon säger även att det är lika viktigt att arbeta med alla dessa 

pooler men att arbetet skiljer sig åt. Både Frida och Kristin arbetar på liknade sätt men har 

andra benämningar på de olika poolerna. Denna process kan förstås utifrån vad Ahrne (1994) 

beskriver som en långsiktig successionsplanering vilket handlar om att planera så att det finns 

ersättare för personer som lämnar arbetsplatsen och uppmärksamma karriärsvägar. Ahrne 

(1999) förklarar även att rätt individ bör ha rätt position inom företaget vilket handlar om att 

sammankoppla organisatoriska krav med individers förutsättningar.    

Även Erik och Amanda arbetar med liknande processer men dem ser något annorlunda ut. På 

Eriks företag arbetar de med en kompetensskala där alla anställda bedöms utifrån ett system 

av definierade nivåer. Han beskriver att då en person har presterat vad som krävs för en 

specifik nivå så tillhör den anställda denna nivå. Företaget har beskrivit vad det innebär att 

tillhöra denna nivå samt vad personen bör göra för att nå nästa. På Amandas företag arbetar de 

inte längre med en bedömning av alla anställda utan de bedömer och utväderar enbart ledare 

samt specialister efter tydliga kriterier som bland annat rör beteenden.  

Det finns en uppfattning bland intervjupersonerna att TM processen har förändrats med åren. 

Merparten av intervjupersonerna menar att TM från börjar var en selektiv process där företag 

arbetade med en väldigt smal grupp av anställda. De menar att TM har utvecklats från detta 

till att företag tenderar att ha ett bredare omfång.  

Jag kan se en tendens att företag har breddat skopet för vad TM är. Förut var det en 

ganska specifik liten exklusiv grupp, alltså de så kallade high potentials, medan nu 

ser företaget det som en strategi för att föra företaget framåt i helhet skulle jag 

säga. – Sara 



 

 22 

TM har gått från att ha ett exklusivt perspektiv då processen enbart omfattade vad de kallar 

för högt presterande anställda till att processen omfattar alla i bolaget. Även Erik är överens 

om att alla anställda bör omfattas av TM processen. Forskarna Lewis & Heckman (2006) 

identifierar tre framträdande arbetssätt inom TM där det tredje resonemanget kring TM kan 

liknas det exklusiva perspektivet. Vilket intervjupersonerna är överens om att deras företag 

har frångått. Det andra synsätt som Lewis & Heckman (2006) förklarar och som stämmer 

överens med intervjupersonernas perspektiv handlar om utveckling av talent pools samt 

hantering av den interna arbetskraften.  

Amanda har som tidigare nämnts en annorlunda syn då det gäller omfånget av TM. Hennes 

företag har tidigare anammat det exklusiva perspektivet för att sedan ha tankar om att alla bör 

ingå. Idag funderar hon dock på ett nytt arbetssätt inom TM.  

Jag tror att det är tre mognadsfrågor. Den första mognadsfrågan var den exklusiva 

gruppen som jag tror att många fortfarande håller på med. Sen så blir företag mer 

socialdemokratiskt då alla ska med och den är också sann då alla ska med men jag 

tror att nästa evolution är mer selektiv. Satsa där det faktiskt är payback.  – Amanda 

Amanda menar att TM kan ses utifrån tre mognadsfaser där den första fasen var den exklusiva 

gruppen av talents oavsett position vilket alla företag i denna studie verkar ha frångått. Sedan 

kommer den andra fasen där företag menar att alla anställda vare sig de presterar bra eller 

dåligt bör ingå i TM, vilket Frida, Sara och Kristin ser som TM. Att TM berör allt från 

hantering av kompentenser och karriärer till problem samt rädslor ligger i linje med Elegbes 

(2010) definition. Även Erik ser alla sina anställda som en del av TM men talar inte lika 

ingående om att personer med prestationsproblematik är en del av denna process. Den sista 

mognadsfasen är enligt Amanda återigen en mer selektiv process men att skillnaden mot den 

förstnämnda är att företag kommer att fokusera på de nyckelpositioner som skapar 

konkurrensfördelar. Hon menar att det nya sättet att arbeta med TM präglas av att krutet läggs 

på de roller som är kritiska för företagets framgång och att TM inte kan innehålla alla 

anställda då företag inte har oändliga resurser. Detta ligger i linje med vad Collings & Mellahi 

(2009) hävdar då de anser att ett framväxande perspektiv på TM är identifikationen av de 

nyckelroller som har möjligheten att ge företaget konkurrensfördelar.  

Intervjupersonerna är överens om att TM är en viktig del av deras vardagliga arbete och deras 

roll inom detta är att skapa förutsättningar för en bra TM process. De är även till stor del eniga 

angående vilka arbetsområden som ingår i det praktiska arbetet av TM.  
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Det är learning and development, rekrytering, och succession. Vem är det som kan 

fylla en roll efter någon annan eller ta en ny roll. PM för mig är när anställda sitter 

med performance upraisal med sin chef och pratar om hur de ligger till. Går det bra 

eller inte bra, vad är mina styrkor och svagheter samt hur vill jag gå vidare. 

Karriärplanering och även resource management är mer från ett HR perspektiv och 

från ett chefsperspektiv. Finns det en plan för hur personen, organisationen eller 

teamet bör utvecklas. Så för mig är egentligen alla dessa TM.  – Frida 

Frida ser alla dessa arbetsområden som en del av TM och menar att det egentligen är 

löneprocessen som kan ses som det område inom HR som inte är direkt förknippat med TM. 

Även Erik menar att kompensationsbiten inte nödvändigtvis bör ses som en del. De andra 

intervjupersonerna menar dock att alla arbetsområden inom HR bör ses som en del av TM. 

Detta ligger i enlighet med de arbetsområden som Armstrong (2009) anser inkluderas i TM. 

Dessa är personal strategier, rekrytering och lojalitets program, roll beskrivning, 

engagemangsprogram, medarbetarsamtal, utbildning och utveckling, successionsplanering för 

chefer och karriärsutveckling. Skillnaden är att Armstrong (2009) inte definierar 

löneprocessen som en del vilket även intervjupersonerna har olika meningar kring.  

Intervjupersonerna hävdar att det bästa sättet att förklara TM på är att se det som 

grundprocessen för övrigt HR arbete. De beskriver medarbetarsamtalen som en viktig del då 

TM är beroende av resultatet från dessa samtal. Kristin menar dessutom att medarbetarsamtal 

och dess resultat bör ses som den övergripande samt viktigaste processen inom HR. Hon 

poängterar dock att vad som anses som den övergripande processen på det företag som hon 

idag arbetar på är TM. Hon beskriver att HR processer går in varandra och att de beror av 

varandra samt att vad som anses som viktigast beror på vad företagen fokuserar på 

förtillfället. Le Grand m.fl. (2001) menar i enlighet med Kristin att arbetsmarknaden förändras 

och nya behov uppstår. Hektor (2009) menar att företag måste möta dessa förändringar och 

arbetskraftens nya krav genom arbetssätt som ser till att de anställda utvecklas samt motiveras 

till att stanna på arbetsplatsen. Hektor (2009) hävdar att företag gör detta genom att se TM 

som en viktig företagsstrategi.  

Talent Management – en ny företeelse?  

Intervjupersonerna ser arbetsmarknadsförändringarna under 1990-talet som en bakgrund till 

varför företag började arbeta med TM. Erik nämner att då samhället utvecklades från 
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industrisamhälle till ett tjänstesamhälle där det fokuseras på teknik, tjänster och kunskap fick 

de anställda en viktigare roll. Han menar att företag insåg att värdet i bolaget består av de 

anställda och inte maskiner samt att det är en stor kostnad då företag förlorar värdefull 

personal. Det innebar att förvaltning av den interna kompetensen fick en viktigare roll i 

företagets strategier. Tidigare forskning beskriver i mening med Erik dessa bakomliggande 

faktorer som en bidragande faktor till TMs uppkomst.  

Frida, Kristin och Sara talar även om en behovsutveckling på arbetsmarknaden och nämner 

arbetsmarknadsförändringar som generationsskiftet som en bakomliggande faktor. De 

beskriver att en allt mer rörligare arbetsmarknad ligger till grund för att nya behov och 

förväntningar hos de anställda har uppkommit vilket är i enlighet med tidigare forskning av 

Le Grand m.fl. (2001). Intervjupersonerna nämner att det har blivit en större efterfrågan på 

utvecklings- och karriärsmöjligheter bland de yngre generationerna. TM är enligt dem ett sätt 

att hålla de anställda motiverade genom att exponera utvecklingsmöjligheter inom företaget 

vilket bidrar till ökade chanser till att de anställda stannar inom bolaget. Sara nämner även att 

det kommer att finnas en mindre arbetsstyrka att rekrytera från i framtiden och därför måste 

företag arbeta med att behålla den interna kompetensen. Ahrne (1994) resonenerar i likhet 

med Sara kring att det är viktigt för företag att erbjuda möjligheter i form av bland annat 

utveckling. Han menar att orsaken till att en anställd väljer att återvända till en organisation är 

för att den erbjuder unika möjligheter. Om en organisation inte kan särskilja sina erbjudanden 

så ökar risken för att personalen byter företag. TM blir som intervjupersonerna säger ett sätt 

att exponera organisationens unika möjligheter.  

Kristin menar att företag tidigare arbetade med styrda karriärsplaneringar. Inom dagens 

arbetsmarknad är det upp till individen att skapa sin egen karriärsväg.  

Det är mycket mer upp till individen vilken karriär som man skapar sig. – Kristin 

Intervjupersonerna är eniga om att företag fokuserar på att individen själv styr sin karriär och 

att företag enbart erbjuder stöd i form av TM. Michaels m.fl. (2001) förklarar i likhet med 

intervjupersonerna att anställda har fått ett större inflytande över sin karriär. Beck & Beck-

Gernsheim (2001) och Giddens (1997) förklarar detta genom att moderniseringen av 

samhället har skapat en individualisering där nya krav på individen har uppkommit. Det är 

vanligare att samhället och organisationer förväntar sig att individen ska skapa sig en egen 

karriär vilket intervjupersonerna beskriver.  

Sara tror att en förklaring till att företag börjar arbeta med TM är för att alla företag gör det. 
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 Det är någonting som alla gör. Jag tror att i början så var det nog en trend. – Sara 

Hon menar även att TM kan upplevas som en trend eller ett buzzword vilket innebär att TM 

skulle vara ett modeord eller trendord. Att företag efterliknar varandras strategier benämns 

inom den nyinstitutionella teorin för mimetisk isomorfism. DiMaggio & Powell (1983) menar 

att organisationer tenderar att efterlikna framgångsrika aktörer. Även Amanda talar om TM 

som ett buzzword och påpekar tidigt under intervjun att hon medvetet har frångått att använda 

begreppet TM. Hon ser hellre att företag kallar de processer samt strategier som hon anser 

ingår i TM för vad de egentligen är vilket enligt henne är people processer.  

Begrepp hittar vi på hela tiden. TM har överlevt men får nya färger och nya twister 

lite då och då. Vi berikar det ibland och skapar nya buzzwords. Det kommer vi 

fortsätta med att göra. Det handlar dels om att vi som HR behöver nyuppfinna oss 

själva och rättfärdiga det vi håller på med och det finns en otroligt stark kommande 

framförallt från USA där folk skriver och får betalt per ord. – Amanda 

Att begreppet TM kan ses som en trend verkar flera av intervjupersonerna uppleva. Amanda 

beskriver även att det är vanligt med professionella nätverk inom HR där sådana begrepp 

introduceras och diskuteras. Detta kan ses som ett tecken på vad DiMaggio & Powell (1983) 

kallar för normativ isomorfism. Personer med samma utbildningsbakgrund tenderar att ha 

samma normsystem och sammansluta sig i professionella nätverk. Detta leder till att 

normerade effekter skapas inom ett fält vilket kan förklara tendensen till att nya begrepp 

introduceras, nyuppfinns och att de får en genomslagskraft. Även Kristin upplever att företag 

arbetar med TM för att det ska se bra utåt men ifrågasätter om det egentligen har något värde 

för organisationen.  

Många bolag gör det för att det ska se bra ut utåt men vad har det egentligen för 

värde? Vad får det för genomslag i organisationen? Så lägger företag ner så mycket 

pengar på det här och för att få det att fungera.  – Kristin 

Hon säger att det framförallt är ung personal som upplever TM som en slags garanti på att 

företaget är en bra arbetsgivare. Hon påpekar även att hon försöker att inte använda begreppet 

TM då det kan upplevas som ett slitet begrepp. Kristins ifrågasättande angående om TM 

verkligen ger något värde till organisationen är något som Meyer & Rowan (1977) förklarar. 

Författarna påpekar att utvärderings- och kontrollsystem ofta har osäkra konsekvenser samt 

skapar sällan värde. Anledningen till att företag ändå använder sig av sådana strategier är 

enligt författarna för att de följer rationaliserade myter vilket leder till en ökad legitimitet. Det 
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innebär att organisationer kan öka sin legitimitet genom att påvisa att de har en TM strategi 

vilket i sin tur ger organisationerna ökat förtroende på marknaden och bidrar till 

konkurrensfördelar. Detta är något som Kristin nämner då hon menar att en anledning till 

varför företag har TM är för att attrahera ung personal genom att TM upplevs som en slags 

garanti på att företaget är en bra arbetsgivare. Att ung personal kräver detta kan även förstås 

utifrån vad Giddens (1997) förklarar som att människan har börjat tänka i jag-termer där 

karriär och självförverkligende har fått ett större värde. Arbetskraften väljer aktivt företag där 

sådana möjligheter erbjuds och TM kan ses som en garanti för detta.      

Trots detta verkar intervjupersonerna vara överens om att konceptet inom TM är viktigt och 

kommer leva kvar fast ordet kan försvinna eller bytas ut. Frida påpekar att de på hennes 

företag har arbetet med dessa arbetsområden som idag kallas för TM under en längre tid.  

När vi började det projektet så kallade vi det för People processes. Så om det kallas 

för TM eller people processes så tror jag att de har funnits fast prioriteringen kan 

vara lite annorlunda. – Frida 

När TM introducerades kallade Frida det för people processer. Detta är det namn som 

Amanda idag önskar att använda då hon talar om TM. Frida menar att prioriteringarna inom 

TM ser annorlunda ut beroende på vilken fas företaget befinner sig i och hur arbetsmarknaden 

förändrar sig. Dock anser hon att det handlar om bestående processer som har olika fokus och 

som byter namn. I enlighet med Fridas resonemang kan TM tolkas som ett nytt namn på 

gamla HRM-processer vilket är ett av de perspektiv på TM som Lewis & Heckman (2006) har 

identifierarat. 

Diskussion 

I detta avsnitt genomförs en djupare analys av resultatet utifrån tidigare forskning och teorier. 

Här redogörs likheter och skillnader mellan definitionerna samt det praktiska arbetet. Även en 

diskussion förs kring varför företag arbetar med TM och om det är en ny företeelse. Detta för 

att besvara syftet med studien vilket var att undersöka hur TM definieras och om det är ett 

nytt fenomen inom HR. Avslutningsvis förs en kritisk reflektion och förslag på vidare 

forskning samt tillämpning av studien ges.  
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Definition & praktiskt arbete 

Resultatet av denna studie visar i likhet med tidigare forskning att det inte finns någon entydig 

definition av TM. Trots detta så finns det likheter mellan intervjupersonernas beskrivningar av 

TM. De anser att det är en övergripande strategi för att tillvarata den interna arbetskraften och 

återkommande begrepp i förklaringarna är även personalutveckling, karriärmöjligheter samt 

motivation. Begreppen som används är även i linje med tidigare forskningsresultat. Vaiman 

m.fl. (2012) påpekar att det är problematiskt att det inte finns en tydlig definition av TM 

vilket de tror kan bidra till en begränsad förståelse av området. Intervjupersonerna menar att 

TM bör anpassas efter företagets mognad och behov vilket leder till att företag kommer att ha 

olika definitioner. Detta är dock inte något som intervjupersonerna upplever som 

bekymmersamt. Däremot kan det upplevas som problematiskt för personer som inte är insatta 

i området och för företag som vill anamma TM som strategi. Det blir även ett problem inom 

forskningsområdet och för företag att undersöka värdet av att använda TM. Om processerna 

inte går att kontrollera eller marknads jämföra kan det bli svårare för HR att visa att arbetet 

med TM ger avkastning. En tydlig definition av TM blir därför viktig då det kan överbrygga 

dessa problem.  

Tidigare forskning visar att arbetet inom TM skiljer sig mellan organisationer medan denna 

studie finner framförallt likheter i vad företagen anser omfattas. Dessa arbetsområden är 

rekrytering, successionsplanering, karriärsplanering, personal strategier, utbildning och 

medarbetarsamtal vilket ligger i linje med vilka områden som Armstrong (2009) anser tillhöra 

TM. Resultatet visar även på skillnader inom hur företagen praktiskt arbetar inom TM. Dessa 

skillnader förekommer inom bedömnings- och utvärderingsprocessen genom att dessa 

processer ser olika ut på företagen. Majoriteten av företagen anser att denna process omfattar 

alla anställda i organisationen medan ett av företagen ser denna som en selektiv process. 

Denna skillnad kan bero på att det är svårt för HR att visa att denna process ger värde till 

organisationer om alla är med då detta arbete kan innebär en hög kostnad för företag. Därför 

väljer vissa företag att fokusera på nyckelpositioner istället för alla i organisationen då det 

anses vara mer kostnadseffektivt. Collings & Mellahi (2009) hävdar att ett framväxande 

perspektiv på TM är identifikationen av de nyckelroller som har möjligheten att ge företaget 

konkurrensfördelar. Att organisationer är mer beroende av personer med speciell kompetens 

för att vara effektiva och konkurrenskraftiga får även stöd av Ahrne (1994).  
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Varför Talent Management?  

Tidigare forskning och intervjupersonerna är överens om att arbetsmarknadsutvecklingen har 

legat till grund för TMs uppkomst. Tjänstesamhällets intåg bidrog till att organisationer insåg 

att värdet i bolaget består av de anställdas kompetenser och inte av materiella resurser. Detta 

ledde till att arbete med att tillvarata kompetensen inom företaget fick en viktigare roll inom 

företagsstrategier. Även en rörligare arbetsmarknad tillföljd av globaliseringen och nya krav 

från yngre generationer i form av autonomi samt brist på kompetent arbetskraft kan ses som 

bakomliggande faktorer. Samhällsutveckling har även legat till grund för vad Giddens (1997) 

och Beck & Beck-Gernsheim (2001) kallar för en individualisering av samhället där karriär 

samt självförverkligande har fått en större betydelse för människan. Denna förändrade 

arbetskraft som anses vara mer självständig och kräver autonomi i arbetet har lett till ett 

förändrat arbetssätt där företag bemöter individer på ett nytt sätt. TM kan utifrån denna teori 

ses som det sätt som företag hanterar detta på. Beck & Beck-Gernsheim (2001) menar att 

utvecklingen har skapat större krav på individerna då de måste finns sin egen väg på 

arbetsmarkanden i relation till dess erbjudanden. Resultatet i denna studie visar i enlighet med 

detta att innan TM introducerades arbetade företag med styrda karriärplaneringar åt de 

anställda medan det idag anses vara upp till individen. TM blir ett sätt för företagen att visa 

vilka erbjudanden som organisationen har men individen måste vara aktiv för att kunna ta del 

av dessa. Ahrne (1999) menar även att organisationer är beroende av individer för att 

överleva. Då samhällhet och individer utvecklas måste även organisationer förändras för att 

bemöta detta. TM kan utifrån detta ses som en organisationsförändring som möter denna 

utveckling.  

Då företag började uppmärksamma dessa samhällsförändringar så gav managementkonsulter 

från McKinsey & Company ut boken The War for Talent där TM introducerades. Boken och 

TM fick stor genomslagskraft på arbetsmarknaden. Detta ledde till att företag anammade detta 

begrepp och koncept som en strategi för att hantera sin personal. På så sätt kan TM ses som 

ett namn på en strategi som företag använder för att hantera den samhällsutveckling som skett 

de senaste årtiondena. De arbetsområden inom HR som har berörts av dessa förändringar kan 

därför ses som en del av TM. Då dessa förändringar påverkar de flesta arbetsområdena inom 

HR så kan TM upplevas som en övergripande strategi. Precis som Lewis & Heckman (2006) 

nämner kan TM ses som ett nytt begrepp för gamla HR utmaningar eller ett sätt för företag att 

svara på de demografiska förändringarna. Det finns dock skillnader i hur företag prioriterar 
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inom arbetsområdena och även vilka områden som anses viktiga skiljer sig. Detta då 

prioriteringarna inom HR arbetet ändras beroende på vad som händer i samhället och efter 

vad som ses som viktigt för de anställda. Studien visar att TM bygger på gamla processer 

inom HR och därför kan TM inte ses som en helt ny företeelse. Däremot handlar det om ett 

nytt sätt att tänka och tackla de problem samt utmaningar som uppkomit med 

samhällsutvecklingen. Därför kan TM kort sammanfattat beskrivas som ett fenomen vilket 

bygger på gamla processer och präglas av ett nytänkande. Dock bör hänsyn tas till att studien 

enbart omfattar fem intervjuer och materialet samt de slutsatser som genereras kan därför inte 

ses som statistiskt generaliserbara. 

En ytterligare förklaring till att företag arbetar med TM kan bero på att samhället har 

förväntningar och krav på att företag bör ha strategier som ligger i linje med 

samhällsutvecklingen. Ahrne (1994) resonerar kring detta då han förklarar institutioner som 

de kulturella regler som reglerar sociala aktiviteter, vilka aktiviteter som ska organiseras och 

hur det ska gå till. Utifrån detta skulle TM kunna ses som en institution vilket besvarar 

samhällets idéer kring hur organisationer bör föra sin personalstrategi med fokus på 

utvecklings- och karriärsmöjligheter. Förväntningar och krav skapar även enligt Meyer & 

Rowan (1977) rationaliserade myter som organisationer följer för att vinna legitimitet vilket 

skapar förtroende på marknaden samt bidrar till konkurrensfördelar. Resultatet i denna studie 

visar att organisationer har anammat rationaliserade myter om företagsstrategier som anses 

vara viktiga för att kunna attrahera och behålla sina anställda där TM kan ses som en sådan 

strategi. Vissa intervjupersoner poängterar att TM har anammats för att det ska se bra ut utåt 

men ifrågasätter om det egentligen har något värde i organisationen. Vidare menar dem att det 

kan ses som en strategi för att attrahera ung arbetskraft då TM kan ses som en garanti på att 

företaget är en bra arbetsgivare. På så sätt kan attraktionskraften inom TM ses som viktigare 

än utfallet av arbetet inom området. Detta då vetskapen om att en organisation arbetar med 

TM skapar förtroende och konkurrensfördelar för organisationer på arbetsmarknaden. Detta 

kan även förklara varför TM lever vidare då myten om dess värde består.  

Att begreppet TM används och att det fick en sådan genomslagskraft kan förstås utifrån 

mimetisk isomorfism. DiMaggio & Powell (1983) förklarar att orsaken bakom varför företag 

väljer att efterlikna varandra är för att de tenderar att efterfölja framgångsrika aktörer då detta 

är legitimitetsskapande. Då McKinsey & Company som anses vara ett framgångsrikt 

managementföretag låg bakom introduktionen av TM kan det förklara den genomslagskraft 

det fick. Att företag fortsätter att använda denna strategi är för att legitimitet krävs för att 
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företag ska vara framgångsrika och kunna attrahera personal. Det går även att förstå utifrån 

vad DiMaggio & Powell (1983) kallar för normativ isomorfism vilket förklarar att personer 

med samma utbildningsbakgrund har liknande normsystem och tenderar att sammansluta sig i 

professionella nätverk. På så sätt skapas normerande effekter inom ett fält. TMs 

genomslagskraft kan ses som en produkt av en normerande effekt inom HR. Studien visar att 

det är vanligt att personer som arbetar inom HR sammansluter sig i professionella nätverk där 

nya arbetssätt och begrepp introduceras samt diskuteras. Detta kan förklara hur TM sprider 

sig mellan företag och att det blir normerande. 

Studien har även visat att det är möjligt att begreppet är ett så kallat modeord inom HR. 

Intervjupersonerna nämner att HR behöver nyuppfinna sig själv och rättfärdiga sitt arbete. 

Därav finns det en tendens att processer döps om inom HR och därför kan strategier samt 

processer ändra namn även om koncepten är desamma. Det är möjligt att TM kommer att få 

ett annat namn med tiden men studien indikerar på att strategierna och de processer som ingår 

kommer att bestå. Denna studie visar ett exempel på hur strategier döps om genom att då TM 

introducerades på ett av företagen kallades detta för people processer men döptes senare till 

TM. Ett annat företag har istället frångått begreppet TM och intervjupersonen önskar istället 

att kalla dessa processer för people processer. 

Kritisk reflektion 

En viktig aspekt att diskutera är att begreppet TM kommer från managementlitteratur och hur 

det har påverkat genomslagskraften. Ett syfte med sådan litteratur är att sälja och författare får 

ofta betalt per ord de skriver. Det finns mängder med böcker som berör TM och det har därför 

i denna studie varit viktigt att ha ett kritiskt öga då sådan litteratur har valts ut samt lästs. Det 

har varit tydligt att managementlitteraturen och sociologiskaforskare har haft olika syften i 

åtanke samt att de har haft olika fokus. Managementlitteraturen har upplevts som mindre 

kritisk i jämförelse med sociologiskforskning och det har uppmärksammats att de har försökt 

att sälja sina idéer. Det finns även en risk då det kommer till sådan litteratur och sådana 

företag att det kommer att handla om vilket managementbolag som är mest framgångsrikt 

eller vem som presenterar sina idéer bäst istället för vilken strategi som ger mest värde. Detta 

kan även förklara orsaken bakom TMs genombrott då McKinsey & Company är välansett. 

Hade idéen om TM presenterats av ett annat konsultföretag som inte varit lika högt ansett så 

hade det möjligtvis fått mindre genomslag.  
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Den sammanfattande bilden av studiens resultat, teoretiska analys, diskussion och slutsatser 

har bidragit till en ökad förståelse för TM. Studien visar på skillnader och likheter mellan hur 

företag praktiskt arbetar med TM samt hur det definieras. Den har även skapat en ökad 

förståelse för varför TM uppkom och om det är ett nytt fenomen eller ett gammalt arbetssätt. 

Ytterligare en intressant aspekt att kritisk reflektera kring är hur studiens metoder och teorier 

har format resultatet. Den fenomenologiska ansatsen som använts i denna studie fokuserar 

kring att beskriva individers egna upplevelser av fenomenet. Vid en fallstudie hade möjligtvis 

större kunskap kring företags perspektiv på TM kunnat genereras. Detta hade varit intressant 

då individens åsikter kan skilja sig från ett företagsperspektiv. Även annan teori hade 

möjligtvis kunnat belysa andra delar av materialet och bidragit till annorlunda analyser.  

Vidare forskning och tillämpning 

Under studiens gång har ytterligare intressanta aspekter av TM uppkommit vilket vore 

intressant att vidare undersöka. Resultatet av studien antyder att TM kan komma att döpas om 

då HR behöver nyuppfinna sig och rättfärdiga sitt arbete. Det vore intressant att undersöka om 

denna namnändring ger något värde och om det bidrar till ökad legitimitet för HR. Vidare 

forskning inom detta vore även intressant då det kan skapa en större förståelse kring hur pass 

stor betydelse begreppet TM har. En annan synvinkel som vore spännande att undersöka är 

om TM ger något värde till organisationer i form av konkurrensfördelar. Det har även 

framkommit under intervjuerna att det eftersöks forskning kring om bedömnings- och 

utvärderingsprocessen bör vara transparent eller ej. Detta då företag tenderar att inte 

informera de anställda angående hur de har bedömts utan denna information är enbart till för 

chefer, ledning och HR. Flera intervjupersoner ifrågasätter om denna hantering är korrekt 

eller om sådan information bör delges.  

Denna studie kan generera en större förståelse för TM som begrepp och företagsstrategi. 

Studien redogör även för tänkta bakgrunder till TMs uppkomst och om detta kan ses som ett 

nytt fenomen. Då intervjuer har genomförts med personer som har mångårig erfarenhet av 

TM för att belysa deras upplevelser och då analyser av tidigare forskning har granskats har 

denna studie skapat en djupare förståelse samt enhetlig bild av ämnet. Denna studie väver 

även samman tidigare forskning inom TM med ett arbetsmarkandsföränderligt perspektiv och 

sociologiska teorier då det kan vara av intresse för både sociologiskforskning samt HR.    
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Berätta kort om dig själv 

- Ålder 

- Utbildning  

- Arbetserfarenhet, arbetsuppgifter, arbetsbefattning, tid på företaget  

Introduktion av TM 

- När hörde du om TM för första gången?  

- När började du arbeta med TM?  

Definition av TM:  

- Kan du beskriva vad TM är för dig?  

- Vilken betydelse har begreppet Talent/Talang för dig?  

- Vad är en Talent/Talang för företaget?  

- Varför tror du att man använder begreppet Talent/Talang och inte något annat begrepp?  

TM i praktiken 

- Vilka processer/arbetsområden ingår i TM?   

- Är det någon process inom HR området som inte ingår TM?  

- Hur arbetar du/ företaget praktiskt med TM?  

Varför TM 

- Vad var det som gjorde att man började arbeta med TM? 

- Varför tror du att ni arbetar med TM på företaget?  

- Hur skiljer sig ert sätt att arbeta med de arbetsområden som ingår i TM idag från hur ni 

arbetade med dessa områden innan TM implementerades?  

- Har det tillkommit nya processer i och med implementeringen av TM?  


