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Sammanfattning 

 

Titel: Talent Management - en oproblematisk HR-strategi? 

 

Undertitel: En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom 

talent management. 

 

Författare: Lisa Hedberg och Josefin Svensson 

 

Handledare: Jean-Charles Languilaire 

 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

 

Datum: 2019-05-05  

 

Nyckelord: Talent management, utmaningar, definition, strategi, implementering, etik och rättvisa. 

 

Problemformulering: Vad är organisationers uppfattningar kring de tre utmaningsområdena 1) 

definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa, inom talent management? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva organisationers uppfattningar kring tre 

utmaningsområden inom talent management: 1) definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) 

etik och rättvisa.    

 

Metod: Studien har baserats på ett teoretiskt problem och utgår ifrån tidigare forskning, vilket gör att 

den har en deduktiv ansats. Vidare har studien baserats på en multipel fallstudie för att kunna göra det 

möjligt att studera flera organisationer. För att slutligen kunna beskriva organisationens uppfattning av 

studiens tre utmaningsområdena baseras studien på kvalitativ forskning där semistrukturerade intervjuer 

har genomförts inom varje utvald organisation.  

 

Teoretisk referensram: Studien utgår ifrån tre utmaningsområden inom talent management: 1) 

definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa. Teorier och koncept som går att 

koppla till dessa utmaningsområden har använts för att skapa en god förståelse. Utifrån dessa teorier 

och koncept har tretton antaganden gått att få fram inom de tre utmaningsmaningsområdena.  

 

Empirisk insamling: Insamlad empiri består av semistrukturerade intervjuer som har gjorts med 

studiens fem respondenter som har representerat de fem deltagande organisationerna. 

 

Slutsats: Utifrån studiens antaganden har organisationers uppfattningar av de tre utmaningsområdena 

gått att beskriva, och det har gått att konstatera att definitionen samt strategi och implementering 

uppfattas vara två utmaningsområden utifrån ett organisationsperspektiv. Vidare har det gått att 

konstatera att definitionen har en avgörande roll i arbetet med talent management, då det utöver 

aspekterna kring definitionen i sig även påverkar området strategi och implementering till att vara en 

utmaning för organisationer. Alla antaganden har vidare inte kunnat bekräftas, vilket har lett till förslag 

på vidare forskning.   



 

 

 

 

Abstract 
 

Title: Talent Management - an unproblematic HR strategy? 

 

Subtitle: A qualitative study on organizations' perceptions about three challenge areas in talent 

management 
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Question: What are organizations' perceptions about the three challenge areas 1) the definition, 2) 

strategy and implementation, and 3) ethics and justice, within talent management? 

 

Purpose: The purpose of this study is to describe organizations’ perceptions about three challenge areas 

within talent management: 1) the definition, 2) strategy and implementation, and 3) ethics and justice. 

 

Method: The study has been based on a theoretical problem and is based on previous research, which 

means that it has a deductive approach. Furthermore, the study has been based on a multiple case study 

in order to make it possible to study several organizations. In order to be able to describe the 

organization's perception of the study's three challenge areas, the study is based on qualitative research 

where semi-structured interviews have been conducted within each selected organization. 

 

Theoretical framework: The study is based on three areas of challenge within talent management: 1) 

the definition, 2) strategy and implementation, and 3) ethics and justice. Theories and concepts that can 

be linked to these challenge areas have been used to create a good understanding. Based on these 

theories and concepts, thirteen assumptions have been made within the three challenge management 

areas. 

 

Empirical framework: The collected empirical data consists of semi-structured interviews that have 

been conducted with the study's five respondents who have represented the five participating 

organizations. 

 

Conclusion: Based on the study's assumptions, organizations' perception of the three challenge areas 

has been described, and it has been possible to state that the definition, and strategy and implementation 

are perceived as two challenge areas from an organizational perspective. Furthermore, it has been 

possible to state that the definition has a crucial role in the work with talent management, since in 

addition to the aspects of the definition itself also affects the area strategy and implementation to be a 

challenge for organizations. Furthermore, all assumptions have not been confirmed, which has led to 

proposals for further research. 
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1. Inledning 

Inledningsvis ges en beskrivning kring hur begreppet talang har uppkommit samt att konkurrensen 

kring talangfulla medarbetare har kommit att bli en ständig kamp bland organisationer. Utifrån detta 

har talent management vuxit fram, vilket är en HR-strategi som idag används av många organisationer. 

Forskning visar dock att talent management inte är ett oproblematiskt område, då ett flertal utmaningar 

har identifierats kring denna HR-strategi. Mer specifikt har det gått att finna tre utmaningsområden 

inom organisationer som förekommer frekvent på området, nämligen 1) definitionen, 2) strategi och 

implementering, samt 3) etik och rättvisa. Studien ämnar därför att beskriva hur organisationer 

uppfattar tre utmaningsområden inom talent management: 1) definitionen, 2) strategi och 

implementering, samt 3) etik och rättvisa.  

1.1 War for talent 

Talang är ett begrepp som först dök upp år 1997 i samband med en studie som utfördes av McKinseys 

forskningsteam, vilka även var de som myntade begreppet war for talent (Fishman, 1998). I grund och 

botten handlar war for talent om att rekrytera och behålla talangfulla medarbetare (Fishman, 1998). För 

varje år som går blir arbetsmarknaden allt mer konkurrenskraftig, vilket gör att organisationer får kämpa 

hårdare för att förvärva samma talang (Patrizio, 2017). I en studie som utfördes av McKinseys team år 

1997, kom de fram till att talang kommer att vara den viktigaste resursen för organisationer inom de 

närmaste tjugo åren (Fishman, 1998). Organisationer ville redan under denna tid ha smarta och 

sofistikerade arbetare som var anpassningsbara i det operativa arbetet. Enligt McKinseys team kommer 

sökandet efter de bästa och vassaste människorna att vara en konstant och kostsam kamp som inte 

kommer ha en slutlig segrare (Fishman, 1998). Talanger är något som organisationer alltid söker efter 

då bristen på kompetens är en ständig utmaning, oavsett bra eller dåliga ekonomiska tider samt oavsett 

stabilitet eller störning (Jackson, 2017). 

  

Under de senaste två årtiondena har begreppet war for talent globaliserats (Jackson, 2017). Ser vi till 

begreppet talang idag kommer den största utmaningen för organisationer vara att behålla talang 

(Schmidt, 2016). Talang definieras i generella termer som de personer som har förmågan och 

färdigheterna att utföra någonting bra (Armstrong, 2011). Enligt Schmidt (2016) är förmågan att 

attrahera och rekrytera talang avgörande för organisationers framgång. Många organisationer 

misslyckas dock med att ha en helhetssyn på hela kandidatslivscykeln, vilket går från att attrahera till 

att utveckla (Schmidt, 2016). Detta skapar då en obalans i kompetensförsörjningsprocessen eftersom 

organisationer lägger större vikt vid att rekrytera, och fokuserar mindre på att utveckla. På grund av 

detta blir det problematiskt att behålla medarbetare då det istället skapar en oändlig slinga av ny 

rekrytering (Schmidt, 2016). Organisationer som investerar i att utveckla sina talanger, kommer vara 

de riktiga vinnarna de kommande åren (Puett, 2017; Schmidt, 2016). Det handlar inte längre bara om 

war för att hitta talanger och behålla dem, utan det är också ett sätt att leva på och organisationer behöver 

lära sig att anamma det (Jackson, 2017). Detta är något som organisationer måste göra för att förbli 

konkurrenskraftiga eller enbart ha en möjlighet att finnas kvar på marknaden (Puett, 2017). 

  

Sedan McKinsey myntade begreppet war for talent har arbetsgivare fått upp ögonen för att nyckeln till 

tillväxt är en motiverad, engagerad och kompetent personalstyrka, och det hjälper också organisationen 

att uppnå konkurrensfördelar (Gallardo-Gallardo & Thunnissen, 2015). För nästintill alla branscher 

kommer det vara en prioritet att finna och säkra en ledning av talanger (World Economic Forum, 2016). 

Arbetsroller inom de flesta branscher och länder anses idag som svåra att rekrytera till, och situationen 
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förväntas med några få undantag förvärras mellan perioden år 2015 till år 2020 (World Economic 

Forum, 2016). Det viktigt att ha ett utbildningssystem som tillgodoser de färdigheter som den nya 

arbetsmarknaden behöver, vilket gör att vi kan skapa och forma morgondagens talanger (Dehaze, 2017). 

Det är avgörande att vid en förändring kunna lära sig att anpassa sin kreativitet, problemlösning och 

kommunikationsfärdigheter då världen idag är oförutsägbar. Affärsledare behöver maximera 

organisationens flexibilitet eftersom medarbetare blir mer självständiga, organisationer blir plattare och 

mer sammankopplade, samt att oanade förändringar inom ledarskapet sker (Dehaze, 2017). På grund 

av detta är det extremt viktigt med samarbete, och investeringar i utbildning är nödvändigt för att kunna 

attrahera, utveckla och behålla talang samt säkerhetsställa anställbarhet hos sin egen personal (Dehaze, 

2017). 

  

Att hitta talanger är idag svårt och något som är en ständig kamp, vilket gör det till en utmaning att 

tillsätta tjänster som kräver talangfulla personer (Jackson, 2017). Organisationer kommer att behöva 

skapa mer innovativa rekryteringsprocesser och arbeta hårdare för att behålla högpresterande personer 

(Fishman, 1998). Det gäller att förvalta de talanger som organisationer redan har samt vara engagerade 

för att söka efter nya talanger på ett kreativt sätt (Jackson, 2017). Talent management är en sådan HR-

strategi som handlar om att strategiskt använda personalen för att nå organisationens mål och förbättra 

affärsvärdet (Heydt, 2015). 

1.2 Talent Management 

Talent management innefattar hur en organisation på ett systematiskt och strukturerat sätt attraherar, 

utvecklar, behåller men också avvecklar medarbetare (Armstrong, 2011; Saadat & Eskandari, 2012; 

Wikström & Martin, 2012). Det handlar dessutom om hur det går i linje med affärsverksamheten. 

Affärsstrategin är vad organisationen ska åstadkomma och talent management är hur det ska 

åstadkommas (Armstrong, 2011; Saadat & Eskandari, 2012; Wikström & Martin, 2012). Talent 

management startar med att se till affärsstrategin och vad den innebär för att förstå vad det är för 

talangfulla personer som organisationen vill ha (Armstrong, 2011; Van Zyl, Mathafena & Ras, 2017). 

När organisationen väl har bestämt vad de ska ha för talangstrategi blir den kritiska punkten att utveckla 

syftet för implementering. Denna process handlar om hur aktiviteter kommer att utföras för planerna 

som har skapats (Van Zyl et al., 2017). Att lyckas med talent management innebär att implementera det 

på ett sätt som bygger och bidrar till en högpresterande arbetskraft. Det innefattar att förvärva, utveckla, 

positionera och belöna de medarbetare som på bästa sätt når organisationens mål och samtidigt är sanna 

mot angivna värden. Det är vidare ett flertal delar som också bör beaktas vid implementeringen av talent 

management (Al Arris, Cascio & Paauwe, 2014). Den första innefattar systematisk identifiering av 

positioner inom organisationen som bidrar till hållbara konkurrensfördelar. Den andra är utvecklingen 

av en mångfaldig talangpool för att fylla rollerna. Den tredje innefattar slutligen arbetet med att fortsätta 

upprätthålla talangers engagemang inom organisationen (Al Arris et al., 2014; Frizell, 2019). När en 

organisations tillvägagångssätt för att skapa en högpresterande arbetskraft har integrerats och kodats 

fullt ut kan det anses vara talent management (Berger & Berger, 2017). Med andra ord kan talent 

management beskrivas som en omfattande och integrerade bunt av aktiviteter där syftet är att säkra 

flödet av talanger i en organisation. Detta då talanger är en stor och viktig resurs för organisationer 

(Armstrong, 2011).  

 

Talent management anses vara en väl utformad strategi som kan vara en lösning för organisationer för 

att uppnå konkurrensfördelar. Idag har det fått en central position inom många organisationer och upptar 

en signifikant mängd av ledares tid och resurser (Gallardo-Gallardo & Thunnissen, 2015). Anledningen 

till att talent management beskrivs som en strategisk process är för att det involverar att förstå en 
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organisations strategiska position, och med detta göra strategiska val för framtiden samt se till att 

strategin blir till handling (Armstrong, 2011). Talent management fokuserar alltså till att förstå och 

tillfredsställa de krav som verksamheten har för att uppnå sina organisatoriska förmågor, tillväxt och 

konkurrensfördelar. Detta sker genom att anpassa sina policys med organisationens strategiska avsikter, 

vilket innefattas av deras konkurrensstrategi och operativa mål (Armstrong, 2011; Van Zyl et al., 2017). 

Frågor som strategin ska ge svar på är: vilka medarbetare som ska genomföra strategin, om dessa ska 

rekryteras internt eller externt, vilka kompetenser som ska finnas idag och imorgon, samt hur de ska 

belönas (Wikström & Martin, 2012). För att detta ska ge resultat krävs det att talent management är 

kopplad till affärsstrategin (Wikström & Martin, 2012). Vidare menar London (2017) att ledare som 

arbetar med talent management idag måste arbeta mellan affärsfunktioner för att lyckas implementera 

talent management på bästa sätt, vilket kommer främja en stark organisationskultur och bibehålla 

talangers engagemang.  

 

Lewis och Heckman (2006) presenterade i sin litteraturöversikt att en sökning, via en populär sökmotor, 

på frasen “talent management hr” gav över 2,7 miljoner träffar år 2004. Samma fras gav året därefter 

över 8 miljoner träffar. En sådan markant ökning skulle kunna ge en indikation på att talent management 

är ett väldefinierat område med stöd av omfattande forskning. Enligt Lewis och Heckman (2006) var 

detta inte fallet och då de menar att litteraturen kring talent management framför ett flertal brister och 

utmaningar.  

1.3 Är talent management en oproblematisk strategi? 

Talent management är på väg att bli en av de största utmaningarna idag för organisationer (Wikström 

& Martin, 2012). Stora pensionsavgångar ska ersättas av nya generationer som har helt andra perspektiv 

och krav på arbetsplatsen. Framtidens talanger är en extremt eftertraktad resurs och för detta krävs en 

utarbetad HR-strategi (Tlaiss, Martin & Hofaidhllaoui, 2017; Wikström & Martin, 2012). Detta är något 

som Arris et al. (2014) instämmer med då de beskriver att ett område som framtida forskning bör 

fokusera på, är utmaningar inom talent management. Utifrån en tidigare genomförd litteraturöversikt 

kring utmaningar inom talent management i kursen Tillämpningsarbete företagsekonomi (7,5 hp), har 

vi kunnat identifiera tre utmaningsområden som är frekvent förekommande inom litteraturen. 

  

Den första utmaningen handlar om att forskare menar att talent management inte har en tydlig innebörd, 

vilket medför att det blir svårt att komma fram till en enig definition av begreppet (Collings & Mellahi, 

2009; Nilsson & Ellström, 2011; Sultan Singh, 2017). Förvirringen kring definitionen av talent 

management har gjort att det i vissa fall används för att omfatta all arbetskraft. Detta leder till att det 

blir problematiskt att begränsa och tydliggöra vad den specifika organisationen faktiskt menar med 

talang, vilket i sin tur skapar osäkerhet (Garrow & Hirsh, 2008). Vidare har det även framkommit att 

ledningen och ledare saknar förståelse om vikten och signifikansen av talent management (Tafti, 

Mahmoudsalehi & Amiri, 2017). Den otydliga definitionen av begreppet har till följd av detta skapat 

ytterligare utmaningar kring HR-strategin (Collings & Mellahi, 2009). 

  

Den andra utmaningen berör strategi och implementering av talent management. Mer specifikt innebär 

detta att det finns en viss problematik kring det strategiska urvalet av talanger. I och med att 

organisationer arbetar inom olika branscher och arbetar mot olika mål, finns det inte en specifik strategi 

kring hur samtliga organisationer ska tänka när de ska avgöra vem som är en talang, och vem som inte 

är det (Garrow & Hirsh, 2008; Lewis & Heckman, 2006; Nilsson & Ellström, 2011). Vad det gäller 

implementeringen av talent management, menar Moczydłowska (2014) att det finns en problematik i 

genomförandet av detta. Ett misstag som många organisationer gör är att de varken genomför en 
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grundlig planering kring hur processen ska utformas, eller utvärderar vad det skulle föra med sig för 

möjligheter att implementera det (Iles, Preece & Chuai, 2010; Tafti et al., 2017). I anslutning till detta 

råder även en problematik kring att organisationer glömmer att se till att även talangerna själva ska dra 

nytta av denna process, vilket är något som påverkar resultatet av talent management (Collings & 

Mellahi, 2009; Thunnissen, 2015). 

  

Den tredje utmaningen handlar om att många organisationer upplever att det finns en problematik kring 

talent management när det kommer till etik och rättvisa (Gelens, Dries, Hofmans & Pepermans, 2013; 

Harris & Foster, 2010; Swailes, 2013). Arbetet med talent management innefattar för många 

organisationer att enbart inkludera ett fåtal medarbetare i talangutvecklingsprogram (Tansley, 2011). 

Att utesluta medarbetare på det här sättet är inte bara något som kan medföra negativa effekter för de 

icke utvalda medarbetarna, utan även organisationen själva (Downs & Swailes, 2013; Tansley, 2011; 

Thunnissen, Boselie & Fruytier, 2013a). Att inte bli utvald är något som har en negativ påverkan på 

motivationen, vilket i sin tur är något som kan påverka de organisatoriska resultaten i negativ 

bemärkelse (Gelens et al. 2013; Harris & Foster, 2010). I och med denna form av uteslutning kan det 

även resultera i en problematik för organisationer att ta ett lika stort ansvar för samtliga medarbetare 

(Meyers & Woerkom, 2013; Swailes, 2013), vilket är något som kan skapa känslor av orättvisa hos icke 

utvalda medarbetare (Gelens et al., 2013). 

1.4 Behovet av att beskriva organisationers uppfattningar kring utmaningar 

inom talent management 

Då talent management är en HR-strategi som har haft en snabb framväxt under de senaste 20 åren, och 

som i dagsläget fått en central position inom många organisationer (Gallardo-Gallardo & Thunnissen, 

2015), är det ett ämne som är högst aktuellt att studera. Det som gör ämnet intressant att studera är att 

tidigare forskning visar tydligt att talent management inte är ett oproblematiskt område (Lewis & 

Heckman, 2006), då ett flertal utmaningar har kunnat identifieras inom denna HR-strategi. Det pekar 

på att det råder en oroväckande brist av klarhet angående: 1) definitionen, 2) strategi och 

implementering, samt 3) etik och rättvisa, inom talent management. Trots att dessa utmaningsområden 

har varit frekvent förekommande inom den litteratur som berör utmaningar kring talent management, 

saknas en stabil grund av empirisk forskning inom var och en av dessa identifierade utmaningar. Den 

forskning som har gjorts på området är antingen studerat utifrån ett medarbetarperspektiv, eller utifrån 

ett organisationsperspektiv där forskare inte har gått särskilt djupt in på dessa tre utmaningar. 

  

Utifrån tidigare forskning anser vi att det finns ett behov av att skapa en mer utvecklad uppfattning 

kring de tre utmaningsområden inom talent management ur ett organisationsperspektiv. Organisationers 

arbete kring talent management kan skilja sig åt, samt att deras uppfattning kring denna HR-strategi kan 

vara subjektiv. Det finns därför ett behov av att gå in på djupet och tolka hur enskilda organisationer 

uppfattar dessa utmaningar. Inom affärsvärlden sker det konstant nya och föränderliga krav (Nilsson & 

Ellström, 2011), vilket med stor sannolikhet är anledningen till att organisationer uppfattar dessa 

utmaningsområden olika beroende på i vilken kontext de befinner sig inom. Dessa olikheter beror alltså 

på hur varje organisations sociala företeelser ser ut. Genom att se till flera organisationer, kan vi se om 

varje utmaningsområde uppfattas vara en utmaning i relation till enbart en organisation eller om 

uppfattningen delas av flera. För att kunna gå djupare in på detta område krävs alltså komplexa och 

detaljerade svar för att ta hänsyn till organisationers olika uppfattningar. Detta är avgörande för att 

kunna se till hur enskilda organisationer uppfattar utmaningar inom talent management. Utifrån 

ovanstående beskrivning antar vi ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att individers 
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subjektiva tolkning av verkligheten är utgångspunkten (Jacobsen, 2002). Detta representerar med andra 

ord studiens epistemologiska och ontologiska ståndpunkter.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi utifrån detta att det saknas tillräckligt med empirisk forskning kring 

de tre utmaningsområdena: 1) definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa, 

inom talent management. Detta gör att det heller inte finns en tydlig beskrivning kring hur 

organisationer uppfattar dessa utmaningsområden. Utifrån detta identifierade kunskapsgap har ett 

tydligt syfte för studien kunnat skapas. 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom 

talent management: 1) definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa.    
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2. Forskningsstrategi 

Då vi i tidigare avsnitt har presenterat vårt antagande av det hermeneutiska förhållningssättet kommer 

vi i detta avsnitt presentera studiens valda delar av forskningsstrategin, vilket förklaras för att redogöra 

hur syftet ska besvaras. Forskningsstrategin bygger på att förklara hur den deduktiva ansatsen, valet 

av multipel fallstudie och en kvalitativ forskning förhåller sig till varandra. Utöver detta förklarar vi 

även hur studiens förhållningssätt sätts i relation till dessa val. 

2.1 Deduktiv forskningsansats 

Då syftet utgår ifrån de tre utmaningsområden inom talent management, vilket är baserade på tidigare 

teoretisk forskning, har vi valt att anta en deduktiv ansats. Det innebär att studien utgår ifrån den teori 

som finns inom ett visst område, och forskaren genererar en eller flera antaganden som ska genomgå 

en empirisk granskning (Bryman & Bell, 2017). I avsnitt 1.3 presenteras tidigare forskning inom talent 

management där tre utmaningsområden har identifierats utifrån vår litteraturöversikt som genomfördes 

i kursen Tillämpningsarbete företagsekonomi (7,5 hp). Litteraturöversikten bygger på den teori och 

forskning som finns på området, vilket vi har valt att utgå ifrån för att genomföra vår empiriska studie. 

Den deduktiva ansatsen gör det möjligt att beskriva hur organisationer uppfattar de tre 

utmaningsområdena utifrån den teoretiska referensramen. Med den deduktiva ansatsen kan vi utifrån 

befintlig teori bygga antaganden för att mer noggrant beskriva var och en av dessa tre 

utmaningsområden som har framkommit. Detta medför möjlighet för att fylla studiens kunskapsgap 

genom att beskriva hur organisationer uppfattar dessa utmaningar. 

  

Den kritik som har riktats mot den deduktiva ansatsen bygger på att informationstillgångar begränsas 

och väsentlig information riskerar att förbises (Jacobsen, 2002). Det som dock lyfts fram i inledningen 

är att vi med syftet inte vill ta fram nya utmaningar, utan beskriva hur organisationer uppfattar dessa tre 

specifika utmaningsområden för att få en djupare inblick i om dessa anses vara utmaningar utifrån ett 

organisationsperspektiv. 

 

Avslutningsvis kan den deduktiva ansatsen kopplas väl samman med det hermeneutiska 

förhållningssättet som vi har valt att anta. Hermeneutiken medför att vi kan tolka organisationers svar i 

relation till teori, vilket gör det möjligt att studera var och en av dessa tre utmaningsområden ingående.  

2.2 Multipel fallstudie 

Syftet inriktar sig på organisationer och därför vill vi studera dessa på ett ingående sätt där fokus är att 

få organisationer att detaljerat beskriva de tre utmaningsområdena. Enligt Bryman och Bell (2017) är 

detta den grundläggande designen för en fallstudie vilket vi kommer att förhålla oss till i vårt arbete. Vi 

vill dock utveckla vår fallstudie och inte enbart ha ett enda fall, utan istället lägga fokus på flera 

organisationer. Denna utveckling av fallstudiedesign kallas för multipel fallstudie (Bryman & Bell, 

2017). Fokus är dock fortfarande att se till det unika med varje organisations uppfattning. 

  

Att ha en multipel fallstudie och studera flera organisationer gör att vi kan se till likheter och olikheter 

i resultatet, samt se till vad organisationerna har gemensamt och vad som är unikt i de olika fallen. 

Utifrån det hermeneutiska förhållningssättet kan vi då se till vilka uppfattningar kring utmaningarna 

som är specifikt för en särskild organisation, samt vilka som delas av flera organisationer. Enligt 

Bryman och Bell (2017) främjar detta dessutom teoretiska reflektioner över resultaten. Det kan vara till 
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en fördel i vår deduktiva ansats när vi ska reflektera över varför ett visst antagande har bekräftats eller 

dementerats. 

  

Små-N-studier liknar fallstudie och är ytterligare ett val som skulle ha varit passande för vår studie. Ett 

fåtal enheter väljs ut, mellan fem till tio stycken, där forskaren går på djupet med varje enhet. Enheter 

från olika kontexter kan plockas ut och fokus är ett specifikt fenomen som kan ses utifrån olika 

utgångspunkter (Jacobsen, 2002). Det tolkande perspektivet utgår ifrån att ta fram subjektiva svar för 

att kunna besvara syftet, samt att resultatet inte ska vara generaliserande, vilket är passande för både 

Små-N-studier och multipel fallstudie. Då den multipla fallstudien har en komparativ design och 

genomförs för att kunna se till likheter och olikheter mellan fallen som ingår (Bryman & Bell, 2017), 

anser vi att multipel fallstudie är det optimala valet i relation till syftet och studiens förhållningssätt. 

Valet av fall kommer att presenteras i avsnitt fyra samt dess koppling till metoden.  

2.3 Kvalitativ forskning 

Då syftet med studien är att beskriva organisationers uppfattningar, anser vi att det är lämpligt att anta 

en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman och Bell (2017) är detta en forskningsstrategi som 

vanligtvis lägger stor vikt vid ord när det kommer till insamling och analys av data. För den empiriska 

studie som vi vill genomföra är det essentiellt att varje organisation med egna ord kan uttrycka sin syn 

på dessa tre utmaningar inom talent management. Detta innebär att det finns ett intresse hos oss som 

forskare att samla in data som är detaljerad, samt av subjektiv art. För att kunna samla in sådan data, 

krävs det med andra ord att den är av kvalitativt slag (Bryman & Bell, 2017). Då vi är intresserade av 

att få fram detaljerad information från varje enskild organisation om hur de uppfattar dessa utmaningar 

inom talent management, kan studiens hermeneutiska förhållningssätt underlätta insamlingen av den 

kvalitativa data som samlas in. Enligt Jacobsen (2002) medför detta att data kan tolkas utifrån 

organisationernas perspektiv samt upplevelse, och på grund av detta kan organisationers uppfattningar 

beskrivas.  

 

För att kunna samla in den detaljerade data som vi är intresserade av, anser vi att det är lämpligt att 

använda en kvalitativ insamlingsmetod. En sådan metod används för att få fram hur individer tolkar och 

förstår ett visst fenomen eller en situation (Jacobsen, 2002). I och med att studien syftar till att beskriva 

organisationers uppfattningar, är det av yttersta vikt att vi använder oss av en insamlingsmetod som 

medför att vi får en god insikt i hur varje enskild organisation tolkar situationen. Organisationerna måste 

fritt kunna berätta om hur de uppfattar dessa tre utmaningar inom talent management. Data kommer 

vidare att systematiseras, vilket sker efter att den har samlats in för att den enkelt ska kunna ses över 

och analyseras. Det gör att vi utifrån vår deduktiva ansats kan se till om de antaganden som har tagits 

fram går att bekräfta, eller om de måste dementeras. Den data som samlas in kommer att analyseras 

utifrån en kvalitativ ansatsmetod där data analyseras mer öppet genom att kategorisera och strukturera 

i efterhand när insamling av data från respondenter har utförts (Jacobsen, 2002). Öppenheten är viktigt 

för studiens analys eftersom vi har ett beskrivande syfte. Enligt Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) 

ligger fokus i ett beskrivande syfte på att förstå ett fenomen som redan är påvisat inom tidigare 

forskning, men där kunskapen är begränsad. Den begränsade kunskapen kring utmaningar inom talent 

management är något som vi har presenterat i inledningen, vilket låg till grund för utvecklingen av 

syftet.  
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2.4 Studiens forskningsstrategi 

 
 

Figur 1. Sammanfattning av forskningsstrategin (Hedberg & Svensson, 2019). 

 

De valda delarna som bygger upp studiens forskningsstrategi har argumenterats till grund för att kunna 

besvara syftet. Den deduktiva ansatsen baseras på den teoretiska forskning som ligger till grund för de 

tre utmaningsområdena. Multipel fallstudie har valts för att kunna samla in data från flera 

organisationer, eftersom studiens fall är organisationer. Slutligen gör den kvalitativa forskningen det 

möjligt att beskriva organisationers uppfattning. De valda delarna inom forskningsstrategin har alltså 

en relevans till studiens syfte.  
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3. Teoretisk referensram 

Studien syftar till att beskriva organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent 

management. Då studien har en deduktiv ansats har en detaljerad teoretisk referensram sammanställts 

kring de tre utmaningsområdena; 1) definitionen, 2) strategi och implementering, 3) etik och rättvisa, 

inom talent management. Varje utmaning är presenterad i systematisk ordning och redogörs för genom 

att presentera ett flertal aspekter inom varje utmaningsområde som kan uppkomma inom 

organisationer. Detta diskuteras med hjälp av teorier för att ta fram studiens antaganden. 

3.1 Utmaning ett: definitionen 

Tansley (2011) har belyst att startpunkten för talent management är att ta tag i och bearbeta den 

tvetydiga definitionen av talent management. I och med att det finns stora oklarheter kring definitionen 

av talent management, har detta lett till att HR-strategin används på många olika sätt (Lewis & 

Heckman, 2006). Då Thunnissen, Boselie och Fruytier (2013b) undersökte denna HR-strategi år 2013 

kunde de komma fram till att även om fältet har utvecklats har inte forskare kunnat fastställa en tydlig 

definition av talang och talent management. Detta eftersom det är ett relativt ungt akademiskt område 

som saknar en solid grund av empirisk forskning som testar och validerar grundläggande konceptuella 

idéer (Thunnissen et al., 2013b). Avsaknaden av en precis definition kan vara en bidragande faktor till 

att inte förstå varför talent management ofta går fel (Mellahi & Collings, 2010). 

 

Vidare beskriver Reilly (2008) att talent management är ett komplext ämne. Utmaningen kring 

oklarheten med definitionen av talent management handlar om att en mix av olika koncept har satts 

samman, utan att det finns en klar redogörelse för vad talang betyder samt hur organisationer ska hantera 

det (Reilley, 2008; Van Zyl et al., 2017). Organisationer verkar dock tro att alla intressenter delar samma 

definition av talang (Thunnissen et al., 2013a). Om de inte har en tydlig definition av talent 

management, samt inte vet hur konceptet ska appliceras till deras ledningsgrupp, resulterar det i att HR-

strategin inte kommer att fungera (Reilly, 2008; Nilsson & Ellström, 2011). Utifrån ett 

organisationsperspektiv kan utmaningen kring den otydliga definitionen leda till tre aspekter som berör 

organisationen och dess ledare. Dessa aspekter är: ledares osäkerhet kring definitionen, att talent 

management skulle vara en organisatorisk trend, samt begränsningen av talent management.  

3.1.1 Ledares okunnighet kring definitionen 

I Tafti et al. (2017) studie framgår det att ledningen saknar förståelse om vikten och signifikansen av 

talent management. Det saknas dessutom professionella och specialiserade chefer inom HR-området 

(Tafti et al., 2017). Detta är något som Sultan Singh (2017) stödjer, då det i hans forskning tydligt 

framgår att det döljer sig en vag definition av talent management bakom HR-chefers arbete. 

Moczydłowskas (2014) resultat av en undersökning som gjorts bland företagsledare inom offentliga 

organisationer visar att utmaningen med talent management är bristen på kunskap. Effekterna av detta 

blir att det påverkar möjligheten att se till vilka av de medarbetare som faktiskt är talanger och 

möjligheterna att använda dem för att utveckla organisationen (Moczydłowska, 2014). Vidare menar 

Iles et al. (2010) att ledare kan stöta på problem när det kommer till organisationens nuvarande koncept 

(alltså inte talent management). Dessa problem kan vara att det nuvarande konceptet inte fungerar som 

förväntat, att ledare inte helt har förstått konceptet, eller att de upplever grundläggande förändringar i 

arbetsmiljön. Förändringar i arbetsmiljön är en nyckelfaktor som påverkar ledare till att acceptera att 

organisationen faktiskt har problem (Iles et al., 2010). Det påverkar också huruvida de ska anta 

nuvarande populära koncept som en lösning på dessa problem, till exempel talent management. Att anta 

moderna ledningsformer är kanske mindre riskabelt än att uppfinna nya lösningar, men det finns en viss 
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problematik kring det. Om ledare enbart inför en ledningsform (exempelvis talent management) på 

grund av att det är ett modernt koncept, finns risken att de organisatoriska problemen kvarstår. Har inte 

ledare tillräckligt med kunskap om vad ledningsformen innebär, leder det till att de inte heller vet hur 

det ska appliceras i verksamheten (Iles et al., 2010).  

 

Antagande 1a: Ledare har inte tillräckligt med kunskap kring vad talent management innebär 

3.1.2 Talent management: en organisatorisk trend 

När organisationer väljer att implementera talent management finns en stor risk att de har blivit 

influerade av andra organisationer i deras omgivning som arbetar med denna HR-strategi (Preece, Iles 

& Chuai, 2011). I många fall väljer organisationer att implementera en ny ledningsform trots att de inte 

fullt ut förstår vad den innebär (Preece et al., 2011; Røvik, 2000). Anledningen till att detta sker kan 

förklaras med hjälp av management fashion theory, vilket innebär att organisationer imiterar 

innovationsmodeller som främjas av trendsättande organisationer (Abrahamson, 1996). Detta gör 

organisationer i tilltro av att nya ledningstekniker kommer att leda till rationella framsteg inom deras 

ledningsområde (Abrahamson, 1996). Preece et al. (2011) beskriver i deras studie att management 

fashion theory har haft en inverkan på implementeringen och utvecklingen av talent management. De 

karaktäristiska drag som kunde bekräfta detta var att antingen regeringen eller organisationens 

huvudkontor hade haft en påverkan på organisationens beslut att arbeta med talent management. Även 

tillkännagivandet av att talent management gav symboliska och materiella fördelar genom att 

organisationens rykte inom branschens arbetsmarknad ökade externt (Preece et al., 2011). Røvik (2000) 

argumenterar också för att chefer applicerar nya koncept till orsak av organisationers miljö. För chefer 

är det ett försök till att få organisationer allt mer lika varandra när de försöker förändra organisationen. 

På grund av det kommer organisationers sociala, ekonomiska och politiska sammanhang att likna 

varandra allt mer över tid (Røvik, 2000). Att applicera talent management enbart för att det är en trend 

är enligt Preece et al. (2011) dock inte att rekommendera, då organisationer borde fråga sig själva vilka 

problem som talent management förväntas att ta sig an och lösa. Enligt Røvik (2000) är tvetydighet 

kring definitionen ett viktigt inslag i trender inom management. Detta då Røvik (2000) menar att chefer 

kan applicera ledningstrender även om de inser att konceptet är vagt, obestämt och inte nödvändigtvis 

garanterar effektivitet eller snabba affärsvinster. Det är dock inte HR-verksamheten som riskerar att 

påverkas av talent management, utan det som sker är en separation mellan organisationens 

kommunikation, deras praktiska arbete och den ytliga acceptansen av nya begrepp som organisationen 

kan göra. Trots att organisationer väljer att implementera nya ledningsformer, sker det egentligen inte 

några grundläggande förändringar i verksamheten (Røvik, 2000).  

 

Antagande 1b: Management fashion theory har en inverkan på organisationers implementering av 

talent management. 

3.1.3 Begränsningen av talent management 

Garrow och Hirsh (2008) beskriver att ett annat problem med talent management är att det förvirrar på 

två fronter när det kommer till definitionen. För det första kan innebörden av begreppet talang sträcka 

sig från ett fåtal medarbetare som har potential, till att innefatta hela arbetskraften i en organisation. För 

det andra har HR-yrkets kärnidéer, attrahera och utveckla, utökats till allt från att belöna, motivera, 

behålla och så vidare. Det har blivit så extremt att talent management används för att omfatta all 

arbetskraft, vilket blir problematiskt när organisationen ska begränsa vad de faktiskt menar med talang 

(Garrow & Hirsh, 2008). Med detta menar Garrow och Hirsh (2008) att talent management har övergått 

till det arbete som vanligtvis utförs när arbetskraft och ledning ska väljas ut och utvecklas inom 
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organisationen. Enligt Collings och Mellahi (2009) kännetecknar detta snarare ett arbete med HRM 

(Human Resource Management), eftersom det hanterar hela arbetskraften. I och med detta bidrar inte 

talent management med något nytt (Garrow & Hirsch, 2008). 

 

Antagande 1c: Den tvetydiga definitionen bidrar till att det blir svårt för organisationer att begränsa 

deras arbete med talent management.  

 

Vidare menar Garrow och Hirsh (2008) att förvirringen kring betydelsen av talent management inte 

heller gör sig väl utanför styrelserummet. De fann att när talent management togs upp i många 

organisationer blev medarbetare ganska nervösa (Garrow & Hirsh, 2008). De undrar; vad menas med 

talang? Talang för vad? Om jag är en talang, vad betyder managing? Vad händer om jag inte är en 

talang? Om jag har en chefsroll, kommer jag behöva tala om för personer att de inte är så talangfulla 

som de trodde att de var (Garrow och Hirsh, 2008)? Detta är något som utifrån den sociala utbytesteorin 

kan påverka medarbetares motivation på ett negativt sätt. Den sociala utbytesteorin innebär att när 

organisationer investerar i sina medarbetare, är det troligt att de kommer återfå dessa 

företagsinvesteringar på ett positivt sätt (Blau, 1986). Enligt Björkman Ehrnrooth, Mäkelä, Smale & 

Sumelius (2013) kan detta underlätta för att förstå de mekanismer som involveras i hur medarbetare 

interagerar och reagerar till organisationens praktiska arbete med talent management. Björkman et al. 

(2013) fann att om organisationen informerar sina talangfulla medarbetare om deras status ger det en 

motiverande effekt, vilket går i linje med teorin om socialt utbyte. Vidare fann även Björkman et al. 

(2013) att de medarbetare som inte upplever sig ha fått reda på om de anses vara en talang eller inte, 

upplever mindre motivation. När medarbetare inte heller vet om de är talanger eller inte, indikerar det 

att leda till att de inte heller vet sitt värde (Björkman et al., 2013).  

 

Antagande 1d: Organisationer upplever en minskad motivation hos medarbetare om det inte framgår 

tydligt om de är en talang eller inte. 

3.2 Utmaning två: strategi och implementering 

När det kommer till att implementera talent management bör organisationer först ta hänsyn till 

affärsstrategin och se hur den kan betecknas i termer till de talangfulla personer som behövs i 

organisationen (Armstrong, 2011; Reilly, 2008). Målet syftar slutligen till att kunna skapa en talangpool 

med hjälp av integrerade processer kring talent management (Armstrong, 2011). För att sedan kunna 

utveckla en strategi kring talent management krävs det att implementeringen har skett på rätt sätt 

(Armstrong, 2011; Nilsson & Ellström, 2011). Detta för att kunna rekrytera talanger oavsett var de 

finns, och var i organisationen det behövs. Strategin kring talent management består nämligen av 

förklaringar kring vad som är syftet med dem olika processerna och skapar tillsammans övergripande 

mål (Armstrong, 2011). Är målen som skapas med hjälp av strategin kring talent management inte 

tydliga, blir detta en utmaning för organisationen. Arbetet kommer inte leda någonstans och det är ingen 

idé för HR-avdelningen att genomföra några initiativ eller identifiera potentiella deltagare (Garrow & 

Hirsh, 2008). Att implementera talent management skapar en del frågor som organisationer måste ta sig 

an oavsett vilken bransch de befinner sig inom (Harris & Foster, 2010). Nedan presenteras två 

organisatoriska aspekter som kan komma från detta, nämligen strategi kring urval av talanger, samt 

förväntningar vid implementering av talent management.  
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3.2.1 Strategi kring urval av talanger  

I generella termer definieras talang som en person som har förmågan och färdigheten att utföra 

någonting bra (Armstrong, 2011). Nilsson och Ellström (2011) beskriver dock att en utmaning som 

organisationer bör vara medvetna om är att en talang kan ses på olika sätt. En individ kan anses vara en 

talang inom en viss kontext, i relation till en viss arbetsuppgift eller inom en viss organisation (Nilsson 

& Ellström, 2011; Sonnenberg, van Zijderveld & Brinks, 2013). Att vara en talang är med andra ord 

relaterat till faktorer som innefattar olika krav, förväntningar, regler eller standarder inom en 

organisation. Det är alltså sammanhanget som avgör vem som är bäst lämpad för uppgiften (Nilsson & 

Ellström, 2011). Lewis och Heckman (2006) instämmer med detta och menar att det är viktigt att 

talanger väljs ut med koppling till strategi och strategiska alternativ.  

 

En utmaning som dock förekommer kring synen på vem som betraktas som en talang är att talent 

management endast är förknippat med att se till de viktigaste människorna i en organisation. (Saadat & 

Eskandari, 2016; Sonnenberg et al., 2013). Saadat och Eskandari (2016) menar att varje person i en 

organisation har talang, men att vissa har mer och andra har mindre. Därför bör inte talent management 

begränsas till ett fåtal personer och ledande roller. Mellahi och Collings (2010) beskriver dessutom att 

sökandet efter personer med specifika och välutvecklade kompetenser kan leda till att onödig energi 

läggs på något som inte leder någonstans. Detta är något som förklaras med hjälp av teorin the economic 

man, vilket innebär att människan tar beslut med utgångspunkt att få ut det mesta möjliga av pengarna, 

samt att dessa beslut inte tas förens det finns full överblick över alla handlingsalternativ (Bakka, 

Fivelsdal & Lindkvist, 2006; Kondratiev & Smirnov, 2017). Talent management blir på så sätt kostsamt 

och tidskrävande, vilket innebär att chefer istället bör välja ut personer som kommer göra ett arbete som 

är bra nog (Mellahi & Collings, 2010).  

 

Antagande 2a: Organisationer lägger ned mycket tid för att få fram det ultimata urvalet inom talent 

management.  

 

Vidare menar Collings och Mellahi (2009) att det varken är praktiskt eller önskvärt att genom talent 

management tillsätta alla positioner inom organisationer med högpresterande personer. Organisationer 

uppmanas till att se skillnad på nyckelroller och nyckeltalanger (Collings & Mellahi, 2009). Att bara ha 

högpresterande personer skulle enligt Moczydłowska (2014) resultera i allt för stora investeringar bland 

roller som egentligen inte är avgörande för organisationen. Det är viktigt att se potentialen i alla 

medarbetare, och mer specifikt vilka som har utvecklingspotential och inte bara identifiera vilka som 

är en talang för stunden (Moczydłowska, 2014). Detta är avgörande för framtiden eftersom potentialen 

visar om en medarbetare kan utvecklas och därmed kan lära sig utföra mer komplicerade 

arbetsuppgifter. Enligt Moczydłowska (2014) kan det dock vara svårt att förutspå vad organisationen 

behöver för kompetens i framtiden. Det finns en avsaknad av tillräckliga verktyg och organisationer 

samarbetar sällan i dessa avseenden med varken psykologer eller personliga konsulter som är utrustade 

med lämpliga diagnostiska verktyg (Moczydłowska, 2014). Meyers och Woerkom (2013) instämmer 

med detta och hänvisar till att det är svårt att optimera potentiell identifiering speciellt när det kommer 

till mätningen av faktorer som förutsäger framtida tillväxt av talent management.  

 

Antagande 2b: Organisationer selekterar enbart ut de högpresterande medarbetarna som anses vara 

talanger i dagsläget. 
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3.2.2 Förväntningar kring implementeringen 

Moczydłowska (2014) beskriver att vid varje koncept av management, inklusive talent management, 

uppkommer svårigheter och hinder i genomförandet av implementeringen. Talent management kan se 

ut på många olika sätt och ha en komplex karaktär utifrån en specifik organisation. Den största 

svårigheten är inte att skapa ett system som förvaltar de begåvade medarbetarna, utan att det följer 

principerna i en organisations dagliga verksamhet (Moczydłowska, 2014). 

 

Talent management påverkas mest av faktorer på organisatorisk och framförallt individuell nivå när det 

kommer till implementeringen (Thunnissen, 2015). En utmaning här är att det finns skillnader i hur 

organisationen och talangerna ser på målen med talent management. Hos talangen är det enligt 

Thunnissen (2015) meningen att talent management ska stötta den professionella utvecklingen av 

karriären. Organisationen har till skillnad från talangen ett mer ekonomiskt fokus, vilket kan skapa 

missnöje hos talangerna på grund av osäkerheten för karriärmöjligheter och oklara kriterier kring 

befordring. Osäkerheten kan i sin tur påverka deras ansträngning i arbetet (Thunnissen, 2015). Detta är 

något som kan kopplas väl samman med Vrooms (1964) förväntningsteori, då han menar att den 

ansträngning som en anställd gör i arbetet utgår ifrån motivationen. Vroom (1964) förklarar att det finns 

tre element som avgör ansträngningen i arbetet: valens (valence), instrumentalitet (instrumentality) och 

förväntan (expectancy). Valens innebär hur mycket en individ värdesätter resultatet av sina handlingar. 

Instrumentalitet är den uppfattade sannolikheten att effektiv prestation kommer att resultera i det 

önskade resultatet. Förväntan är den uppfattade sannolikheten att ansträngningen kommer resultera i 

den efterfrågade prestationsnivån (Vroom, 1964). Teorin handlar om att människor tenderar att utöka 

de flesta ansträngningar i arbetet när de uppfattar att deras ansträngningar kommer att leda till en god 

prestation, vilket i sin tur leder till värderat önskvärt resultat (Vroom, 1964). Om medarbetare inte 

uppfattar en önskvärd positiv utkomst utifrån resultatet av deras ansträngningar, är de mindre benägna 

att arbeta hårdare (Vroom, 1964). I arbetet kring talent management kan detta även resultera i missnöjen 

i form av attitydproblem hos talangerna, vilket är något som ledare bör vara medvetna om eftersom det 

kan medföra svårhanterliga utmaningar för organisationen (Moczydłowska, 2014). Misstaget som 

organisationer gör då de har traditionella system för talent management, är att glömma bort att det inte 

tar hänsyn till att det inte enbart är organisationen som ska gynnas och utvecklas, utan också talangerna 

(Collings & Mellahi, 2009; Thunnissen et al., 2013b).  

 

Antagande 2c: Organisationer prioriterar sin egen vinning av talent management framför talangernas.  

 

Antagande 2d: Organisationer uppfattar att talangers motivation till att arbeta hårdare minskar när 

de inte upplever en positiv utkomst från deras arbetsinsatser.   

3.3 Utmaning tre: etik och rättvisa 

Det finns två olika tillvägagångssätt inom HR-strategin talent management, ett inkluderande samt ett 

exkluderande (Gelens, Hofmans, Dries & Pepermans, 2014; Sonnenberg et al., 2013; Tansley, 2011; 

Thunnissen et al., 2013a). Vad som skiljer dessa tillvägagångssätt åt är att det inkluderande 

tillvägagångssätt förser alla medarbetare inom organisationen med skräddarsydda program, beroende 

på vad dessa har för talanger och behov. Det exkluderande tillvägagångssättet beaktar en differentiering 

av arbetskraften och investerar främst i en selektiv grupp av högpresterande medarbetare, även kallade 

high potentials (Gelens et al., 2014). Det sistnämnda är det tillvägagångssätt som oftast förknippas med 

talent management (Ready, Conger & Hill, 2010; Swailes, 2013; Thunnissen et al., 2013a). Den 

bakomliggande orsaken till att organisationer differentierar arbetskraften på detta sätt är på grund av att 

de antas få onödiga kostnader när de investerar lika i alla medarbetare (Huselid et al. 2011). I och med 
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detta bör HR-relaterade resurser i en organisation investeras först och främst i attraktion, urval, 

utveckling och behållande av högpresterande medarbetare på grund av att de ger en högre produktivitet 

och därmed en högre avkastning än vad lågpresterande medarbetare gör (Collings & Mellahi, 2009; 

Lepak & Snell, 1999). Trots att det verkar råda en överensstämmelse kring att ett exkluderande 

tillvägagångssätt har en positiv påverkan på organisatorisk nivå (Becker & Huselid, 2006), behöver 

organisationer dock överväga etiken kring att arbeta på det här sättet, samt skapa en förståelse kring den 

orättvisa som kan uppstå bland medarbetare då ett sådant urval kan medföra ett flertal utmaningar 

(Swailes, 2013; Van Zyl et al., 2017). Utifrån litteratur inom talent management som berör utmaningar 

kring etik och rättvisa har det tydligt gått att identifiera följande aspekter: uteslutning av medarbetare, 

arbetsgivarens moraliska skyldigheter, samt upplevelsen av distributiv rättvisa bland medarbetare. 

3.3.1 Att utesluta medarbetare 

Swailes (2013) menar att när organisationer behandlar en liten grupp medarbetare som att de besitter 

speciella krafter, kan det ses som en dehumaniserande handling i förhållande till andra medarbetare. 

Enligt Swailes (2013) blir en del medarbetare inte alls oroade över att de inte blir utvalda till ett 

talangprogram eftersom de inte ser sig själva som framtida ledare. Det är dock många medarbetare som 

reagerar tvärtom på ett sådant beslut, nämligen att de känner sig uteslutna av att inte bli utvalda (Garrow 

& Hirsh, 2008; Swailes, 2013). Många medarbetare inom en organisation känner att de inte är 

inkluderade i talangutvecklingsprogram (Tansley, 2011; Harris & Foster, 2010). Organisationer 

tenderar ofta till att inte överväga de med lågutbildade roller samt de som saknar en viss demografi, 

som till exempel äldre arbetstagare. Att utesluta vissa medarbetare kan ge oanade effekter om den 

uteslutna personen känner att organisationen förväntar sig mindre av honom eller henne (Garrow & 

Hirsh, 2008; Swailes, 2013). Vidare menar Downs och Swailes (2013) att om en medarbetare blir 

utesluten från ett talangprogram kan det tolkas som en signal på att personen ifråga är underlägsen på 

något sätt, vilket i sin tur kan leda till att denne blir mindre effektiv i sitt arbete. Swailes (2013) beskriver 

dessutom att när en organisation utesluter vissa medarbetare kan det utlösa negativa emotionella 

tillstånd. Om de medarbetare som befinner sig i den uteslutna gruppen skadas av handlingar som är 

ämnade för att höja den organisatoriska prestationen, blir detta ett etiskt problem för organisationen 

(Swailes, 2013).  

 

Ytterligare menar Gelens et al. (2013) att de negativa reaktionerna hos de som anses vara icke-talanger, 

kan överväga de positiva reaktionerna hos de som anses vara talanger. Detta medför en negativ 

helhetseffekt på de organisatoriska resultaten. Detta på grund av att de medarbetare som blir ogynnsamt 

behandlade är den största gruppen inom en organisation. De har alltså en större inverkan på det 

organisatoriska resultatet än vad den mindre utvalda gruppen av talanger har (Gelens et al., 2013; Harris 

& Foster, 2010). Gelens et al. (2013) menar att om organisationer slår samman det höga antalet 

intentioner av omsättningar bland de som är icke-talanger, kombinerat med det låga antalet intentioner 

av omsättningar bland talanger, resulterar det ändå i en låg bibehållandekvot av medarbetare inom 

organisationen. Gelens et al. (2013) föreslår med detta att en ojämn resursallokering ger en potentiell 

negativ nettoeffekt på de organisatoriska resultaten.  

 

Antagande 3a: Ett exkluderande tillvägagångssätt uppfattas av organisationen medföra negativa 

reaktioner hos de medarbetare som anses vara icke-talanger. 

 

Antagande 3b: Ett exkluderande tillvägagångssätt medför negativa effekter på de organisatoriska 

resultaten. 
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3.3.2 Arbetsgivarens moraliska skyldigheter  

Ytterligare en etisk utmaning som Swailes (2013) har identifierat är frågan om vilka moraliska 

skyldigheter som arbetsgivare har gentemot sina medarbetare. Att få möjlighet till att utvecklas är något 

som medarbetare ska kunna förvänta av sin arbetsgivare. Talent management kan dock ses som en 

process som enbart ger högpresterande medarbetare extra speciell behandling inom organisationen 

(Harris & Foster, 2010; Swailes, 2013). Om en arbetsgivare väljer att ge en talanggrupp 

specialbehandling finns risken att denne blir anklagad för att favorisera en grupp framför en annan. 

Detta kan enligt Swailes (2013) bli en utmaning om arbetsgivaren inte anses ta ett lika stort ansvar 

gentemot alla sina medarbetare. Utmaningen kan leda till ojämlikhet eller uppfattad orättvisa bland både 

medarbetare och deras chefer (Harris & Foster, 2010). Meyers och Woerkom (2013) menar vidare att 

en av utmaningarna när organisationer arbetar utifrån ett exkluderande tillvägagångssätt är att de även 

måste hantera medarbetare som inte anses vara talanger för att undvika att ett etiskt dilemma uppstår. 

Swailes (2013) menar då att användning av talangutvecklingsprogram kan vara ett exempel på att 

organisationen inte tar sitt fulla ansvar för alla medarbetare, eftersom de prioriterar att talangerna ska 

kunna visa framfötterna. 

 

Antagande 3c: Ett exkluderande tillvägagångssätt medför att arbetsgivaren inte ger alla medarbetare 

utvecklingsmöjligheter. 

3.3.3 Distributiv rättvisa  

För att förstå medarbetares personliga utvärderingar av ett exkluderande tillvägagångssätt inom talent 

management, kan detta förklaras med hjälp av konceptet distributiv rättvisa. Konceptet är baserat på 

Adams (1963) rättviseteori som handlar om att belöningar ska fördelas efter prestationsförmåga. 

Distributiv rättvisa handlar mer specifikt om i vilken utsträckning en anställd anser att de mottagna 

resurserna av organisationen är i balans med sin egen uppskattning av hans eller hennes bidrag 

(Greenberg, 1990). När medarbetare inte får vad de förväntar sig, upplever de en låg distributiv rättvisa 

(Gelens et al., 2013). För att sätta detta i relation till talent management innebär det att icke-talanger 

kommer att jämföra sina belöningar med talangers belöningar. Icke-talanger förväntar sig nämligen 

också en hög belöning, vilket leder till att de är mer benägna att uppfatta en relativt låg distributiv 

rättvisa när de inser att de inte har fått lika höga belöningar som talangerna (Gelens et al., 2013). Sultan 

Singh (2017) kommer även i sin studie fram till att det kan uppkomma en känsla av osäkerhet hos 

medarbetare när det finns skillnader i belöningar mellan talanger och icke-talanger i organisationen. 

När medarbetare då upplever att de får lägre utkomster än vad de har förväntat sig, kan det resultera i 

en lägre arbetstillfredsställelse (Colquitt et al., 2001; Gelens et al., 2014; Thunnissen et al., 2013a), samt 

att deras arbetsinsatser sänks (Cohen-Charash & Spector, 2001; De Cooman, De Gieter, Pepermans, 

Jegers & Van Acker, 2009; Gelens et al., 2014). Distributiv rättvisa tillåter dock vissa ojämlikheter så 

länge som medarbetare presterar utefter den belöning som de får. Distributiv rättvisa kräver också att 

alla gynnas på något sätt, det vill säga att ojämlikheter måste fungera som en fördel för alla medarbetare 

(Downs & Swailes, 2013).  

 

Antagande 3d: Organisationer upplever att icke-talanger känner en lägre arbetstillfredsställelse än vad 

talanger gör på grund av deras uppfattning av låg distributiv rättvisa. 

 

Antagande 3e: Organisationer upplever att icke-talanger utför en lägre arbetsinsats än vad talanger 

gör på grund av deras uppfattning av låg distributiv rättvisa. 
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3.4 Sammanställning av teoretisk referensram 

Utifrån det som har presenterats i den teoretiska referensramen går det att konstatera att talent 

management är en HR-strategi som är långt ifrån oproblematisk då tre framträdande utmaningsområden 

har identifierats: 1) definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa. Inom var och 

en av dessa tre utmaningsområden är ett flertal olika aspekter presenterade för att på ett tydligt och 

strukturerat sätt beskriva vad varje utmaningsområde innebär. De aspekter som berör utmaningen kring 

definitionen är: ledares osäkerhet, att talent management är en organisatorisk trend, samt 

begränsningen av talent management. De aspekter som berör utmaningen kring strategi och 

implementering är: strategi kring urval av talanger samt förväntningar vid implementeringen. Slutligen 

är de aspekter som berör utmaningen kring etik och rättvisa: att utesluta medarbetare, arbetsgivarens 

moraliska skyldigheter, samt distributiv rättvisa. Nedan i figur 2 presenteras en sammanställning av 

dessa aspekter som har framkommit inom var och en av utmaningsområdena i den teoretiska 

referensramen. 

 

 

 

Figur 2. Sammanställning av de aspekter som har presenterats inom varje utmaningsområde, samt 

antaganden (Hedberg & Svensson, 2019). 
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4. Metod  

Det första som introduceras i metoden är den skrivbordsundersökning som gjorts där sekundärdata har 

använts för att identifiera forskningsgapet. I enlighet med syftet, samt utifrån den deduktiva ansatsen, 

presenteras sedan processen av studiens litteraturundersökning som gjordes för att kunna studera 

tidigare forskning. Vidare redogör vi för valet av semistrukturerade intervjuer som genomfördes utifrån 

studiens hermeneutiska förhållningssätt på de fem utvalda organisationerna. Den kvalitativa 

datainsamling som genomfördes presenteras sedan för att kunna skapa förståelse kring hur data från 

organisationerna har bearbetats. I avsnittet diskuteras också undersökningens kvalitet och etiska 

ställningstaganden för att styrka studiens trovärdighet.  

4.1 Skrivsbordsundersökning  

Skrivbordsundersökningen startade med att vi såg till vår litteraturöversikt som utfördes i kursen 

Tillämpningsarbete företagsekonomi 7,5 hp. Där har vi kommit till insikt med att talent management 

inte är helt problemfritt och att det innefattas av ett antal utmaningsområden som bör studeras. Denna 

litteraturöversikt har lagt grunden för studien och gav dessutom en god grund att bygga vidare på. I 

arbetet med skrivbordsundersökningen kunde olika utmaningsområden inom talent management tas 

fram genom en kartläggning utifrån tidigare forskning. Det kartläggande och kategoriserande arbete 

ledde vidare till att studiens kunskapsgap och syfte kunde identifieras.  

4.1.1 Process för att samla in material 

I figur 1 nedan illustreras skrivbordsundersökningens process och dess steg som visar hur studiens 

kunskapsgap och syfte har tagits fram. 

 
Figur 3. Processen kring skrivbordsundersökningen (Hedberg & Svensson, 2019). 

 

En skrivbordsundersökning genomfördes för att kunna få en tydligare förståelse kring vad talent 

management grundar sig i, samt för att få en god insikt i vad som har studerats tidigare på området. Vår 

utgångspunkt var därmed att studera begreppet war for talent för att få en tydlig grund kring talent 

managements härkomst, för att därefter kunna förklara innebörden av denna strategi samt dess framväxt. 
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Genom detta tillvägagångssätt fann vi att trots strategins genomslagskraft bland organisationer idag, 

finns det ett flertal utmaningar kring talent management. Bland annat hänvisar Arris, Cascio och Paauwe 

(2013) i sitt arbete att en aspekt som framtida forskning bör fokusera på är utmaningar inom talent 

management. I och med detta grundade sig vår skrivbordsundersökning på ett teoretiskt problem 

eftersom vi utgick ifrån litteratur på området. Med andra ord är studiens kunskapsgap baserat på tidigare 

forskning kring talent management och dess utmaningar. För att mer specifikt kunna identifiera vad det 

finns för utmaningar kring talent management valde vi att utgå ifrån sökord som vi ansåg hade relevans 

för att få fram den information som vi sökte. De sökord som valdes ut var; talent management, 

challenges, difficulties, issues, problems och critics. Dessa sökord valdes ut för att få ett så brett omfång 

som möjligt av vilka utmaningar som kan finnas med HR-strategin talent management. För att finna 

den information som eftersöktes användes databaserna Scopus, Google Scholar, Primo och 

ABI/INFORM collection. Motiveringen till att använda flera databaser var för att minimera risken att 

gå miste om tidigare forskning kring utmaningar inom talent management som kunde vara av betydelse 

för studien. Att använda sig av flera databaser är enligt Bryman och Bell (2017) en ovärderlig källa. 

Vidare var sökorden inkluderande i titeln för att få så relevanta träffar som möjligt. Sökordet talent 

management användes konsekvent genom alla sökningar, och de andra sökorden adderades var för sig 

för att få fram betydelsefull information. Den information som eftersöktes skulle innehålla ett resultat 

som på ett eller annat sätt beskriver utmaningar kring arbetet med talent management för organisationer.  

Om detta kriterium uppfylldes gick källan vidare i urvalsprocessen.  

 

Med det resultat som sökorden gav, valdes 30 artiklar ut efter att ha undersökt dess titlar, syfte, 

sammanfattningar samt en översiktlig granskning av dess resultat. Av dessa 30 artiklar var det 22 som 

visade sig ha information som beskrev olika utmaningar kring talent management. Vidare bestod dessa 

22 artiklar av en blandning mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Anledningen till att vi valde att 

studera både kvalitativa och kvantitativa studier är på grund av att de bidrog med olika perspektiv, vilket 

underlättade kartläggningen kring vilka utmaningar en organisation kan stöta på inom arbetet med talent 

management. De kvantitativa studierna bidrog till att vi bättre kunde se till hur omfånget av utmaningar 

inom organisationer ser ut genom mätningar, medan de kvalitativa studierna bidrog med ett djup och 

större förståelse kring utmaningsområden inom talent management. 

4.1.2 Analys av insamlat material 

Efter att ha identifierat de 22 vetenskapliga artiklarna som ansågs ha betydelsefull information 

analyserades dessa mer ingående för att identifiera vilka utmaningar inom talent management som var 

frekvent förekommande inom litteraturen. För att dessa utmaningar skulle vara applicerbara för studien, 

krävdes det att resultatet skulle kunna vara generaliserbart för alla organisationer. För att vara mer 

specifik, fick utmaningarna med andra ord inte vara inriktade mot en viss typ av bransch eller 

organisation. Efter att ha granskat de 22 vetenskapliga artiklarna kunde vi identifiera ett flertal 

utmaningar inom talent management.  

 

Enligt Jacobsen (2002) är det lämpligt att skapa kategorier för att få en överblick av olika fenomen eller 

ämnen. Att kategorisera innebär att insamlat material hänvisas till grupper, vilket underlättar processen 

att identifiera likheter samt olikheter mellan olika fenomen eller ämnen (Jacobsen, 2002). Då vi kunde 

identifiera ett flertal utmaningar inom talent management, placerade vi dessa i olika kategorier för att 

på så sätt komma fram till sex tydliga utmaningsområden inom talent management: 1) definitionen, 2) 

etik och rättvisa, 3) framtiden, 4) intressekonflikter, 5) analys och mätning, samt 6) strategi och 

implementering. I följd av detta upprättades en tabell (se bilaga 1), där syftet var att på ett systematiskt 
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sätt presentera vilka av dessa utmaningsområden som var mest frekvent förekommande i de framtagna 

vetenskapliga artiklarna.  

 

Genom att kategorisera insamlat material fick vi en tydlig bild över vilka utmaningsområden som hade 

diskuterats och studerats mest inom litteraturen kring talent management. I tabell 1 (se bilaga 1) framgår 

det tydligt att tre av de sex identifierade utmaningsområdena förekom mer frekvent i litteraturen kring 

talent management än de övriga. Dessa tre områden var: 1) definitionen, 2) strategi och implementering, 

samt 3) etik och rättvisa (se bilaga 1). Då studien har ett tolkande förhållningssätt, samt att 

insamlingsmetoden förhåller sig kvalitativt, var det lämpligt att enbart förhålla sig till de tre 

utmaningsområdena som har studerats mest inom litteraturen kring talent management. Detta på grund 

av att det skapar en större möjlighet för oss att gå djupare in på varje område samt att för att skapa en 

bättre förståelse kring hur organisationer uppfattar dessa utmaningsområden. Att genomföra en 

skrivbordsanalys medförde att vi kunde identifiera ett kunskapsgap, det vill säga att det saknas en 

beskrivning kring hur organisationer uppfattar utmaningar kring definitionen, strategi och 

implementering, samt etik och rättvisa inom talent management. Med denna analys som grund kunde 

vi skapa en problemformulering som i sin tur ledde fram till studiens syfte, nämligen att beskriva 

organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management: 1) definitionen, 2) 

strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa.  

4.2 Litteraturundersökning 

Den omfattade skrivbordsundersökning som genomfördes skapade en god grund för studiens 

litteraturundersökning. Litteraturundersökningen hade två ändamål. Det första ändamålet med 

litteraturundersökningen var att gå djupare in på var och en av de tre utmaningsområden som vi 

identifierade som mest förekommande inom litteraturen kring talent management. Det andra ändamålet 

var att kunna identifiera teorier och koncept som är kopplade till dessa utmaningar. Nedan presenteras 

processen för att samla in litteratur kring dessa två ändamål samt analysen av den insamlade litteraturen. 

4.2.1 Process för djupdykning av de tre utmaningsområdena 

Med skrivbordsundersökningen som grund kunde vi identifiera nya sökord för att kunna gå in djupare 

på de tre utmaningsområdena: 1) definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa. 

Dessa sökord var: implementation, strategy, justice, ethics och definition. Utöver dessa nya identifierade 

sökord adderade vi även de sökord som vi använde oss av i sökomgång två i skrivbordsundersökningen. 

Anledningen till detta var för att ytterligare information som vi eftersökte skulle vara relaterat till 

utmaningar inom talent management. Även här använde vi samma databaser som vid de föregående 

sökningarna. Denna process har hjälpt oss att ta fram relevant data samt bygga en välgrundad teoretisk 

referensram. Den nya sökningen, alltså sökomgång tre, resulterade i att vi fann ytterligare vetenskapliga 

artiklar som innehöll information angående de tre utmaningarna: 1) definitionen, 2) strategi och 

implementering, samt 3) etik och rättvisa inom talent management. Även dessa artiklar granskades på 

liknande sätt som vid skrivbordsundersökningen.  

 

Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar valde vi även här att ta hänsyn både till kvalitativa och 

kvantitativa studier på grund av två anledningar. För det första är utmaningar kring talent management 

ett relativt outforskat område (Wikström & Martin, 2012; Arris et al., 2014; Lewis & Heckman, 2006), 

och på grund av detta ansåg vi att det var lämpligt att ta hänsyn till olika typer av studier för att få en 

bättre uppfattning kring varje utmaningsområde. För det andra ansåg vi att både kvalitativa och 

kvantitativa studier bidrog med olika perspektiv. De kvalitativa studierna bidrog med en djupare 
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förståelse kring hur en utmaning upplevs, vilket gjorde det tydligare för oss att finna kopplingar till 

teorier som kunde göras i den teoretiska referensramen. De kvantitativa studierna bidrog vidare med ett 

resultat som på ett objektivt sätt bekräftade vissa utmaningar inom talent management. 

4.2.2 Process för framtagande av teorier och koncept  

Efter framtagandet av ytterligare information kring de tre utmaningarna inom talent management: 1) 

definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa identifierade vi ett flertal teorier 

och koncept som ligger till grund för organisationers uppfattningar. Utifrån detta valde vi att genomföra 

ytterligare en sökomgång för att kunna gå djupare in på vad varje teori och koncept innebär. De nya 

identifierade sökorden var management fashion theory, organisational justice, distributive justice, the 

economic man, expectation theory och social exchange theory. De databaser som användes vid denna 

sökning var samma som vid föregående sökningar. Denna sökning resulterade i vetenskapliga artiklar 

samt litterära böcker. Anledningen till att vi även tog hänsyn till litterära böcker i detta sammanhang 

var för att skapa en hög trovärdighet för studien. Mer specifikt innebär detta att vi var angelägna om att 

ange ursprungsförfattaren för varje teori och koncept som har presenterats i studien. Primärkällan kring 

flera av de presenterade teorierna och koncepten var litterära böcker, vilket enligt Rienecker, Jørgensen 

och Lagerhammar (2017) skapar en högre trovärdighet för studien än vad sekundärkällor gör. Nedan i 

figur 4 presenteras processen över litteraturundersökningen. 

 
Figur 4. Process över litteraturundersökningen (Hedberg & Svensson, 2019). 

4.2.3 Analys av insamlad litteratur 

Enligt Jacobsen (2002) kan data analyseras utifrån tre steg, vilket innefattar: 1) beskriva data, 2) 

systematisera och kategorisera, 3) kombinera och hitta samband. Dessa tre steg användes för att 

analysera det framtagna materialet, samt sålla och strukturera för att bygga en teoretisk referensram. 

Vidare kunde vi genom analysen bearbeta och ta fram antaganden utifrån studiens deduktiva ansats.  

 

Det första steget, nämligen att beskriva data, gick ut på att all data samlades in och sammanfattades för 

att enkelt kunna hitta specifik information bland materialet. Materialet sammanfattades genom att se till 

inledning, metodologi, resultat och slutsats i artiklarna, vilket underlättade arbetet i nästa steg. Det andra 

steget, nämligen systematisera och kategorisera, innebär att reducera data för att få en överblick kring 

det material som har samlats in (Jacobsen, 2002). Materialet delades då in i de tre utmaningsområdena: 
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1) definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa. Inom varje utmaningsområde 

kunde vi identifiera ett flertal aspekter som sorterades ut och kategoriseras på ett tydligt sätt. De aspekter 

som framkom inom utmaningsområdet definitionen var: ledares okunnighet kring definitionen, att 

talent management är en organisatorisk trend samt begränsningen av talent management. Inom det 

andra utmaningsområdet som berör strategi och implementering kunde aspekterna strategi kring urval 

av talanger samt förväntningar kring implementering identifieras. Inom det tredje utmaningsområdet 

som berör etik och rättvisa kunde aspekterna att utesluta medarbetare, arbetsgivarens moraliska 

skyldigheter och distributiv rättvisa identifieras. Detta genomfördes för att få en tydlig struktur och 

överblick kring det insamlade materialet, samt att det reducerade bort material som inte var väsentligt 

för studien och syftet. Det tredje steget, nämligen kombinera och hitta samband, handlar slutligen om 

att hitta samband genom att urskilja likheter och olikheter (Jacobsen, 2002). Genom att se till likheter 

och olikheter mellan de tre utmaningsområdena gick det att skapa en förståelse för hur varje 

utmaningsområde skiljer sig åt. Det tredje steget hade stor betydelse för den teoretiska referensramen, 

då varje utmaningsområde kunde presenteras på ett tydligt och systematiskt sätt. Detta genererade också 

studiens antaganden utifrån teorier och koncept som hade tagits fram i och med studiens deduktiva 

ansats. 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Utifrån vår forskningsstrategi har vi valt att använda oss av en kvalitativ insamlingsmetod. I detta avsnitt 

presenteras inledningsvis studiens datainsamlingsmetod samt anledningen till varför den har valts. 

Vidare presenteras processen för hur arbetet kring intervjuerna har gått till innan (punkt 4.3.2 och 4.3.3), 

under (punkt 4.3.4) och efter (punkt 4.3.5), för att ge en tydlig struktur av studiens datainsamling.  

4.3.1 Val av semistrukturerad intervju som teknik  

Utifrån vårt syfte vi vill beskriva organisationers uppfattning kring tre utmaningsområden inom talent 

management. Det är relativt få organisationer som undersöks, och vi vill få de att själva reflektera över 

sitt arbete med talent management utifrån vårt hermeneutiska förhållningssätt. På grund av detta ansågs 

intervju vara ett lämpligt val för att samla in studiens kvalitativa data. Jacobsen (2002) menar vidare att 

intervjun gör det möjligt att få fram tolkningar och få klarhet i uppfattningar. Detta är av oerhörd vikt 

för att besvara studiens syfte utifrån vårt tolkande förhållningssätt. Mer specifikt är det  

semistrukturerade intervjuer som har valts ut för att kunna samla in kvalitativa data. De 

semistrukturerade intervjuerna gör att vi kan skapa frågor som är organiserade efter ett antal teman eller 

frågeområden som har bestämts på förhand (Blomkvist et al. 2018). Detta skapar en möjlighet att kunna 

samla in data från organisationer som är baserade på studiens antaganden och som även går i enlighet 

med studiens forskningsstrategi.  

4.3.2 Urval av organisationer 

Eftersom studien handlar om att fånga hur organisationer uppfattar tre de utmaningsområdena inom 

talent management, innebär detta att organisationer var fallet och därmed målgruppen för studien. 

Urvalet för denna studie har därmed grundat sig i att välja ut lämpliga organisationer som aktivt arbetar 

med HR-strategin talent management. Ett ytterligare krav var även att organisationerna skulle ha 

kunskap och erfarenhet kring arbetet med talent management. Denna typ av urval är något som Bryman 

och Bell (2017) benämner som målstyrt urval. Dessa urvalskriterier var viktiga eftersom vårt syfte och 

val av forskningsstrategi pekar mot en speciell typ av urval, vilket är en viktig aspekt att se över 

(Jacobsen, 2002).  
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Då studien var av kvalitativt slag var vi måna om att finna organisationer i Jönköpingsområdet för att 

kunna få en fysisk närhet till respondenterna vid den empiriska datainsamlingen, vilket enligt Jacobsen 

(2002) kan ses som ett bekvämlighetsurval. Utifrån dessa krav skapades tre kriterier för urval av 

organisationer:  

1) organisationer med kunskap och erfarenhet kring arbetet med talent management,  

2) organisationer som aktivt arbetar med HR-strategin talent management, samt  

3) organisationer som befann sig i Jönköpingsområdet. Urvalsstrategin utifrån dessa kriterier 

resulterade i en Google-sökning. 

 

I det första urvalet genomfördes en Google-sökning där sökorden var Jönköping och organisationer i 

Jönköping för att finna organisationer i länet som kan tänkas arbeta med HR-strategin talent 

management. Denna sökning resulterade i att vi identifierade hemsidan www.largestcompanies.se som 

presenterar organisationer i Jönköpings län efter högst omsättning. Med hjälp av denna hemsida fick vi 

en överblick över vilka organisationer som befann sig i länet, vilket medförde att vi därefter kunde 

besöka enskilda organisationers hemsidor för att undersöka om de aktivt arbetar med HR-strategin talent 

management. Utifrån detta tillvägagångssätt kunde vi identifiera nio organisationer som uttalat arbetar 

med denna HR-strategi. Samtliga av dessa organisationer kontaktades via e-post där vi presenterade oss 

själva, syftet med studien, samt vilket tillvägagångssätt vi skulle använda oss av för att samla in data. 

För att öka chanserna att få dessa organisationer att vilja delta i studien, beskrev vi även att de skulle 

garanteras anonymitet. Av dessa nio organisationer var det endast två organisationer som var 

intresserade av att delta i studien. Då studien ämnade att beskriva hur organisationer uppfattar tre 

utmaningsområden inom talent management, ansågs två organisationer inte vara ett tillräckligt antal för 

att kunna få en nyanserad bild kring hur dessa utmaningar uppfattas inom organisationer. På grund av 

detta var det lämpligt att justera studiens urval för att kunna möjliggöra att få fler deltagande 

organisationer.  

 

I det andra urvalet valde vi att utnyttja våra personliga kontakter för att öka chanserna att få ytterligare 

deltagande organisationer. Detta resulterade i att vi utöver Jönköpingsområdet även inkluderade Västra 

Götalands län samt Östergötlands län för att få fler respondenter till studien. Anledningen till att vi 

enbart valde att utvidga det tredje kriteriet till dessa två län var på grund av att vi fortfarande var måna 

om att ha en fysisk närhet till respondenterna vid den empiriska datainsamlingen. De tre urvalskriterier 

som vi hade för studien presenterades för våra personliga kontakter, vilket resulterade i att vi fick tips 

om fem organisationer som uttalat arbetar med HR-strategin talent management. Dessa organisationer 

kontaktades via e-post där vi, likt i det första urvalet, presenterade oss själva, syftet med studien, vilket 

tillvägagångssätt vi skulle använda oss av för att samla in data, samt vem av våra personliga kontakter 

som har tipsat oss om deras organisation. Av dessa fem organisationer var det tre som tackade ja till att 

delta i studien.  

 

Dessa två urval resulterade i att fem organisationer deltog i studien. Tre av dessa organisationer är 

lokaliserade i Jönköpings län, en organisation är lokaliserad i Västra Götalands län samt en är 

lokaliserad i Östergötland län. Alla dessa organisationer uppfyller studiens urvalskriterier. Under 

urvalet tog vi direkt kontakt med den individ i organisationen som vi trodde var mest insatt i deras 

arbete kring talent management. För att få fram empirisk data som besvarade studiens syfte, var 

respondenterna tvungna att ha en befattning inom organisationens HR-avdelning alternativt en liknande 

befattning som innefattar att denne arbetar med talent management på en strategisk nivå. Samtliga 

individer som kontaktades i dessa organisationer arbetade på organisationens HR-avdelning och var 

insatta i det strategiska arbetet kring talent management, vilket innebar att samtliga respondenter 

uppfyllde kravet. Då syftet med studien är att beskriva utmaningar utifrån ett organisationsperspektiv, 
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representerar varje respondent den organisation som han eller hon är anställd i. I tabell 2 nedan 

sammanställs studiens respondenter, deras befattning, bransch, vilket län de befinner sig i, samt vilken 

urvalsstrategi som användes för att kontakta dem. 

 

Tabell 1. Studiens respondenter (Hedberg & Svensson, 2019). 

Respondent  Befattning Bransch Län Urvalstrategi 

R1 HR Developer 
Manager 

Tillverkningsindustrin Jönköpings län Google 

R2 Talent and 
Learning 
Manager 

Tillverkningsindustrin Jönköpings län Google 

R3 HR Manager Hotell och 
restaurang 

Västra Götalands 
län 

Personliga 
kontakter 

R4 HR-chef Tillverkningsindustrin 
med fokus på 
utveckling  

Jönköpings län Personliga 
kontakter 

R5 Head of HR HR och 
löneadministration 

Östergötlands 
län 

Personliga 
kontakter 

 

4.3.3 Utformning av intervjuer  

Studien bygger på en deduktiv ansats där antaganden har tagits fram. En semistrukturerad intervju 

innebär förhållandevis specifika teman som intervjun struktureras efter, men respondenten har också 

möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2017). Valet av en semistrukturerad 

intervju är för att kunna utforma huvudfrågor som förhåller sig specifikt utformade efter varje antagande 

samt den teoretiska referensramen (se intervjuguide i bilaga 2).  

 

Dessa frågor är slutna för att få ett tydligt och konkret svar kring varje antagande. Organisationerna har 

dock möjlighet trots detta att kunna ge beskrivande svar och utveckla vad de syftar till. Huvudfrågorna 

följer en relativt fast struktur där de är uppdelade utefter de tre utmaningsområdena. Det gör enligt 

Jacobsen (2002) det möjligt att säkerställa att vi kommer in på de viktiga ämnena som ska belysas. Detta 

medför att analysen av data enklare kan systematiseras. Ett exempel på en fråga som tillhörde 

utmaningsområdet kring definitionen var; 

 

“Har ledare inom er organisation fått en tydlig genomgång kring vad begreppet talang innebär, 

samt vad talent management innebär?” (Bilaga 2) 

 

Vidare följs frågorna av olika följdfrågor som är beroende på vad respondenten svarar kring varje 

antagande. Det gör att vi har kunnat få en bättre uppfattning av hur organisationerna resonerar och 

tänker kring varje fråga. Intervjumallen kunde på grund av detta förhålla sig till studiens tolkande 

förhållningssätt, och vi har haft möjlighet att få fram beskrivande svar som berör varje antagande. 

Följdfrågorna har baserats på teorier och koncept som ligger till grund för varje enskild huvudfråga. I 

vilken ordning följdfrågorna har ställts, samt hur många följdfrågor som har ställts, har varierat 

beroende på utfallet av respondentens svar i huvudfrågan. Det kunde även vara så att följdfrågan redan 

hade besvarats i en tidigare fråga och därför valdes dessa att uteslutas av denna anledning. För att 

försäkra oss om att respondenten besvarade huvudfrågan kunde andra frågor också ställas utöver 

följdfrågorna eller frågor av upprepande karaktär. Detta skedde i de fall respondenten misstolkade 
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frågan och gav ett annat svar. Ett exempel på en huvudfråga ifrån utmaningsområdet strategi och 

implementering med följdfrågor var följande:  

 

“Ser ni främst till att det är organisationen som ska gynnas av arbetet kring talent 

management? 

● Hur stort ekonomiskt fokus finns det med målen inom talent management?  

● Vad vill företaget uppnå med talent management? 

● Tar dessa mål hänsyn till vad talangerna vill få ut av talent management? 

● Tar ni hänsyn till talangers professionella utveckling i arbetet med talent 

management?” (Bilaga 2)  

 

Den semistrukturerade intervjun hade innan huvudfrågorna ställdes två  introducerande frågor där 

respondenten fick möjlighet att presentera sig själv, beskriva vad han eller hon har för relation till talent 

management och hur organisationen arbetar med denna strategi. Detta gjorde att vi lättare kunde förstå 

deras beskrivningar av intervjuns huvudfrågor samt följdfrågor. Enligt Jacobsen (2002) kan vi också 

försäkra oss om att respondenten får fram det som han eller hon anser vara viktigt och som bygger på 

organisationens egen uppfattning. Intervjun avslutades dessutom med att ställa en sista fråga där 

respondenten fick möjlighet att addera information som han eller hon inte kände att de hade fått 

möjlighet att framföra under intervjuns gång. Denna fråga medförde att vi undgick att respondenten 

blev sittandes med information som han eller hon ville få fram (Jacobsen, 2002). Denna fråga kunde 

alltså addera beskrivningar kring organisationernas uppfattningar som kunde vara av betydelse för 

studiens syfte. Nedan i tabell 3 presenteras exempel på intervjufrågor utifrån studiens antaganden. 

 

Tabell 2. Frågor utifrån studiens antaganden (Hedberg & Svensson, 2019). 

Utmaningsområde Antagande Frågor 
Definitionen Antagande 1a: Ledare har inte 

tillräckligt med kunskap kring vad 
talent management innebär. 

3. Har ledare inom er organisation 
fått en tydlig genomgång av vad 
talent management innebär? 

Strategi och implementering Antagande 2b: Organisationer 
selekterar enbart ut de 
högpresterande medarbetare som 
anses vara talanger i dagsläget. 

8a. Är era krav som ska uppfyllas för 
att en anställd ska räknas som talang, 
enbart baserade på önskade 
kompetenser i dagsläget? 
 
8b. Tillsätter ni alla nyckelroller i 
organisationen med enbart 
högpresterande personer? 
 
8c. Anser ni att det är svårt att 
förutspå vad organisationen behöver 
för kompetenser i framtiden? 

Etik och rättvisa Antagande 3a: Ett exkluderande 
tillvägagångssätt uppfattas av 
organisationen medföra negativa 
reaktioner hos de medarbetare som 
anses vara icke-talanger. 
 

11a. Upplever ni någon indikation på 
att icke-talanger känner sig uteslutna 
i organisationen? 

 
11b. Upplever ni att icke-talanger 
känner att organisationen har lägre 
förväntningar på dem? 
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4.3.4 Genomförandet av intervjuerna 

I tabell 4 nedan redovisas tydligt hur studiens intervjuer genomfördes. Utifrån varje enskild respondent 

går det att utläsa plats, tid, inspelning, anteckningar samt intervjustruktur för varje intervju. I följande 

avsnitt motiverar vi valen av dessa metoder. 

 

Tabell 3. Intervjuernas genomförande (Hedberg & Svensson, 2019). 

Respondenter Plats Tid Inspelning Anteckningar Intervjustruktur 
R1 Arbetsplats 40 minuter JA Användes som 

stöd 
Ordningsföljd på 
frågor: 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8c, 
9, 10, 12b, 13a, 13b, 
14b, 15, 16 

R2 Arbetsplats 40 minuter JA Användes som 
stöd 

Ordningsföljd på 
frågor:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 
8c, 9, 10, 11a, 11b, 
12a, 12b, 13a, 13b, 
14b, 15, 16  

R3 Arbetsplats 45 minuter JA Användes som 
stöd 

Ordningsföljd på 
frågor:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 
8c, 9, 10, 11a, 11b, 
12a, 12b, 13a, 13b, 
14b, 15, 16 

R4 Arbetsplats 50 minuter JA Användes som 
stöd 

Ordningsföljd på 
frågor:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 
8b, 8c, 9, 10, 11a, 11b, 
12a, 12b, 13a, 13b, 
14a, 14b, 15, 16 

R5 Arbetsplats 50 minuter JA Användes som 
stöd 

Ordningsföljd på 
frågor:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 
8b, 8c, 9, 10, 11a, 11b, 
12a, 12b, 13a, 13b, 
14a, 14b, 15, 16 

 

Utmaningar kring talent management kan anses vara ett känsligt ämne utifrån den information som har 

presenterats i studien eftersom organisationer redogör för vad som är bristande i deras arbete med denna 

HR-strategi. Enligt Jacobsen (2002) har individer lättare för att prata om känsliga ämnen när det sker 

ansikte mot ansikte, vilket är en anledning till att vi har valt att enbart utföra denna typ av intervju. 

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats, vilket är en naturlig kontext för personen. Den 

naturliga kontexten gör att respondenten känner sig bekväm, vilket minskar risken för konstlade svar 

(Jacobsen, 2002). Tidsramen för intervjuerna var beräknade att ta ungefär 50 minuter, och enligt 

Jacobsen (2002) finns det inte något direkt tidsomfång på hur lång en intervju bör vara utan det är 

beroende på utformningen av intervjun. Undantaget för detta var den första intervju där respondenten 

enbart hade 40 minuter att avvara.  

 

Under samtliga intervjutillfällen användes ljudinspelning som ett dokumentverktyg, vilket minimerade 

risken för att väsentlig information skulle förbises. Att enbart spela in en intervju är enligt Blomkvist et 

al. (2018) dock inte att rekommendera. Därför valde vi också att dokumentera intervjuerna genom både 
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ljudinspelning, men även anteckningar som fördes parallellt för att enkelt kunna gå tillbaka i efterhand 

och följa upp sådant som respondenterna sagt. Anteckningarna kunde även användas för att notera när 

det hade funnits en tydlig osäkerhet eller säkerhet hos respondenten kring vissa frågor, vilket kan ha 

haft en inverkan på svaret. Det var enbart en av oss två som förde anteckningar för att den andra skulle 

ha möjlighet att fokusera fullt ut på vad respondenten svarade, samt ställa lämpliga följdfrågor. Alla 

respondenterna blev tillfrågade i början av mötet om de kände sig bekväma med att bli inspelade.  

 

I början av varje intervju presenterade vi oss själva i relevans till undersökningen, studiens syfte, samt 

hur respondentens intervju skulle komma att behandlas för att minska risken för missförstånd. Enligt 

Jacobsen (2002) är detta viktigt för att skapa en god stämning och bra förutsättningar för resten av 

intervjun. Innan intervjun startades fick respondenten frågan om det var något som personen undrade 

över för att säkerställa att det inte var något som var oklart.   

4.3.5 Bearbetningen av intervjuerna  

Efter varje intervju reflekterade vi över vad respondenten hade svarat samt hur denne upplevdes under 

intervjutillfället. Efter varje intervjutillfälle är det viktigt att reflektera över stämningen och intresset, 

samt fundera kring om det var något som var avvikande eller om det var något som vi hade glömt att 

nämna (Blomkvist et al., 2018). Detta genomfördes för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter till 

nästkommande intervju, samt för att snabbt kunna kontakta respondenten om väsentlig information 

ansågs saknas. Direkt efter att studiens intervjuer hade ägt rum, samt att vi hade dessa färskt i minnet, 

ansåg vi att det var lämpligt att reflektera över dessa. Detta för att minimera risken att gå miste om 

viktiga detaljer som kunde vara väsentliga för den empiriska diskussionen. Ett exempel på en sådan 

reflektion var när R4 beskrev att det missnöje som har visat sig i organisationen, har handlat om att 

medarbetare inte upplever att det som ligger i lönekuvertet mäter sig med deras prestation. Detta var 

något som vi direkt kunde sammankoppla med en av studiens teorier, nämligen Vrooms (1964) 

förväntningsteori. 

 

Samtliga intervjuer spelades in och allt material transkriberades. Att transkribera materialet gör det 

enkelt att få tillgång till den data som har samlats in, samt underlättar processen för att analysera 

materialet (Jacobsen, 2002). Under transkriberingen kunde vi med hjälp av de anteckningar som fördes 

under intervjutillfällena förstärka vissa ord och uttryck som respondenterna givit. Mer specifikt har 

detta inneburit att om en respondent verkade tveksam eller osäker kring ett svar kunde detta förtydligas 

med hjälp av våra anteckningar. Med tanke på studiens hermeneutiska förhållningssätt, var detta ett 

ypperligt tillvägagångssätt för att kunna tolka respondentens sätt att uttrycka sig. Respondentens svar 

kunde då återges på ett utförligt sätt, vilket medförde att vi kunde ge tydliga beskrivningar kring deras 

uppfattningar av de tre utmaningsområdena inom talent management. Ett exempel på en sådan tolkning 

var när en respondent tillfrågades om det var några externa parter som hade påverkat organisationens 

val till att implementera talent management. När frågan ställdes gav de flesta respondenter tveksamma 

svar, samt tog långa pauser innan de fortsatte att svara på frågan. Det framgick tydligt att detta var en 

svår fråga att svara på. Det transkriberade materialet samt anteckningar medförde dock att en utförlig 

beskrivning kunde ges kring hur denna aspekt uppfattades. 

4.4 Empirisk dataanalys  

För att kunna beskriva organisationers uppfattningar kring de tre identifierade utmaningsområdena 

inom talent management, genomfördes en tematisk analys. En sådan typ av analys innebär att studiens 

syfte besvaras med hjälp av olika teman, där utgångspunkten är att temana bildar mönster samt att dessa 
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kan säga något intressant om det fenomen som studerats (Blomkvist et al., 2018). Studiens teman, eller 

kategorier som vi har valt att benämna det, var våra antaganden som identifierades i den teoretiska 

referensramen. För att analysera det empiriska materialet var utgångspunkten dessa antaganden, vilket 

möjliggjorde att det insamlade materialet kunde sorteras. Detta innebar att olika delar av materialet 

kopplades till varje antagande (Blomkvist et al. 2018). Vidare utgick vi från Jacobsens (2002) tre steg 

för analys av kvalitativ data: beskrivning av insamlad data, kategorisering av insamlad data, samt en 

kombinering av data. Detta för att analysen skulle genomföras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 

  

Det första steget i analysen var att beskriva insamlad data, vilket innefattas av tre olika moment: 

renskrivning, kommentering, samt sammanfattning av de genomförda intervjuerna (Jacobsen, 2002). 

De genomförda intervjuerna spelades in, och vidare transkriberades materialet tätt inpå efter att varje 

intervju hade ägt rum för att minimera risken att glömma viktiga detaljer som fångades upp under 

intervjuerna. För att säkerställa att få med detaljer som kroppsspråk, ansiktsuttryck och eventuella 

eftertänksamma pauser från respondenterna, fördes också anteckningar under varje intervjutillfälle. 

Efter renskrivning av det transkriberade materialet, fördes kommentarer in som antecknades under varje 

intervju för att få en tydlig helhetsbild kring vad varje respondent givit för svar. Efter att ha renskrivit 

och kommenterat det insamlade empiriska materialet från varje intervju sammanfattades dessa för att 

enbart ha kvar information som var väsentlig för studiens syfte. Genom att färgkoordinera det 

transkriberade materialet kunde väsentlig information lyftas fram, vilket underlättade det andra steget i 

analysen, nämligen att kategorisera insamlad data. Färgkoordineringen skedde utefter studiens tre 

utmaningsområden, vilket omfattade all transkriberad data där även inledande och avslutande frågor är 

inräknade. Mer specifikt kunde insamlad data som inte gick att koppla till teorier och koncept sorteras 

bort.  

  

Det andra steget i analysen är att kategorisera insamlad data, vilket innefattar att gå från de enskilda 

datakällorna till de särskilda fenomen som insamlad data tar upp och belyser (Jacobsen, 2002). Genom 

att kategorisera detaljrik data kan vi undgå att hantera den totala datamängden, samtidigt som 

intervjuernas likheter och olikheter kan urskiljas för att se hur en respondent besvarar varje enskild 

kategori (Jacobsen, 2002). Våra kategorier blev i det här fallet studiens 13 antaganden, vilka är följande: 

 

1a: Ledare har inte tillräckligt med kunskap kring vad talent management innebär. 

1b: Management fashion theory har en inverkan på organisationers implementering av talent 

management. 

1c: Den tvetydiga definitionen bidrar till att det blir svårt för organisationer att begränsa deras 

arbete med talent management.  

1d: Organisationer upplever en minskad motivation hos medarbetare om det inte framgår tydligt om 

de är en talang eller inte. 

2a: Organisationer lägger ned mycket tid för att få fram det ultimata urvalet inom talent management.  

2b: Organisationer selekterar enbart ut de högpresterande medarbetare som anses vara talanger i 

dagsläget.  

2c: Organisationer prioriterar sin egen vinning av talent management framför talangernas.  

2d: Organisationer uppfattar att talangers motivation till att arbeta hårdare minskar när de inte 

upplever en positiv utkomst från deras arbetsinsatser. 

3a: Ett exkluderande tillvägagångssätt uppfattas av organisationen medföra negativa reaktioner hos 

de medarbetare som anses vara icke-talanger. 

3b: Ett exkluderande tillvägagångssätt medför negativa effekter på de organisatoriska resultaten.  
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3c: Ett exkluderande tillvägagångssätt medför att arbetsgivaren inte ger alla medarbetare 

utvecklingsmöjligheter,  

3d: Organisationer upplever att icke-talanger känner en lägre arbetstillfredsställelse än vad talanger 

gör på grund av deras uppfattning av låg distributiv rättvisa. 

3e: Organisationer upplever att icke-talanger utför en lägre arbetsinsats än vad talangerna gör på 

grund av deras uppfattning av låg distributiv rättvisa.   

 

För att kunna knyta an insamlad data till de olika antagandena gick vi igenom sammanfattningarna av 

de genomförda intervjuerna. Detta gjordes för att kunna jämföra respondenternas svar sinsemellan. 

Utifrån varje antagande förekom frekventa svar. Studiens tolkande förhållningssätt gjorde det möjligt 

att ingående tolka detta utifrån den teoretiska referensramen. Utifrån svaren kunde vi skapa tydliga 

aspekter kring varje antagande som sorterades ut, vilket presenteras tydligt och strukturerat. Ett exempel 

på detta är de aspekter som gick att finna i antagande 1a (se 5.1.1), vilka var: 1) talent management är 

ett klart begrepp, 2) talent management och talang är ett klart begrepp, 3) talang är ett oklart begrepp, 

samt 4) talent management är ett oklart begrepp. Att skapa kategorier utefter studiens antaganden 

medförde att vi på ett strukturerat och systematiskt sätt kunde analysera samt presentera vilka 

antaganden som kunde bekräftas, samt dementeras.  

  

Det tredje, och därmed sista steget var att kombinera data, vilket innebär att kunna koppla samman 

information utifrån olika aspekter kring varje antagande. Detta handlar om att kunna beskriva 

sambandet mellan aspekterna (Jacobsen, 2002). Vidare handlar det om att finna substantiella samband, 

vilket innebär att kunna avgöra om ett förhållande påverkar ett annat förhållande (Jacobsen, 2002). 

Detta skedde mellan olika antaganden vilket exempelvis presenteras i avsnitt 5.2.5, där alla antaganden 

kring strategi och implementering analyserades för att få fram sambandet mellan dessa antaganden. 

Vidare skedde detta också mellan alla tre utmaningsområdena i avsnitt 5.4 för att kunna analysera vad 

exempelvis utmaningen med definitionen kan ha för inverkan på strategi och implementering. Utifrån 

vår kvalitativa analys kunde organisationer på ett utförligt sätt beskriva hur de uppfattar de tre 

utmaningsområdena inom talent management. 

4.5 Studiens kvalitet 

För att bedöma kvaliteten i studien användes kriterierna pålitlighet, överförbarhet och tillförlighet för 

att kunna säkerställa att forskningen har utförts på ett trovärdigt sätt (Bryman & Bell, 2017). Dessa 

kriterier har valts på grund av att studien är av kvalitativt slag, vilket är anledningen till att dessa anses 

vara mer lämpliga (Bryman & Bell, 2017). Vidare har vi även valt att använda oss av kriteriet intern 

validitet, vilket till viss del kan likställas med tillförlitlighet. Detta då studien har en deduktiv ansats 

vilket hör till ovanligheterna inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). Därav ser vi ett behov 

av att kunna styrka studiens interna giltighet ytterligare genom detta kriterium. Detta för att vidare 

säkerställa att forskningen har utförts på ett sätt som gör det tydligt och trovärdigt (Bryman & Bell, 

2017).  

4.5.1 Intern validitet 

Enligt Blomkvist et al. (2018) handlar validitet om att studera rätt sak. För att säkra studiens validitet i 

arbetet är det viktigt att litteraturgenomgången handlar om det ämnesområde som problematiseringen 

och syftet anger (Blomkvist et al., 2018). Genom att använda oss av flera databaser och sökord kunde 

vi stärka och försäkra oss om att den litteraturen som presenteras i litteraturgenomgången var relevant 

för vårt ämnesområde, vilket skapar en hög validitet. Vidare har teorier och koncept som presenterats i 
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den teoretiska referensramen kunnat skapa antaganden i relation till de tre utmaningsområden som har 

tagits fram. Dessa teorier och koncept har alltså varit relevanta för att kunna besvara studiens syfte, 

samt ta fram antaganden utifrån studiens deduktiva ansats.  

 

Den deduktiva ansatsen medförde att den empiriska insamlingen grundades på studiens teoretiska 

referensram, vilket gav oss möjligheten att ställa relevanta frågor utifrån ämnet till våra respondenter. 

Den kvalitativa insamlingsmetoden medförde att vi kunde vara anpassningsbara under intervjuerna. 

Mer specifikt innebar detta att vi kunde be respondenterna att klargöra vissa svar i mån om att samla in 

den data som krävdes för att besvara studiens syfte. Då vi valde att göra en multipel fallstudie har det 

gett oss möjlighet att samla in data som har gett oss flera infallsvinklar och därmed mer nyanserad data. 

Detta kan enligt Bryman och Bell (2017) höja den interna validiteten då det finns en god 

överensstämmelse med de observationer som gjorts och den teoretiska data som tidigare har samlats in. 

Vi beaktade att de svar som gavs till en viss mån kan ha blivit påverkade utifrån den bransch 

organisationerna befann sig i. Vidare är vi dock medvetna om att vi trots detta kan ha missat det vid 

tillfällen, vilket kan ha påverkat studiens validitet och resultat negativt.  

4.5.2 Pålitlighet  

Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet inom kvalitativ forskning, vilket handlar om att studera 

saker på rätt sätt (Blomkvist et al., 2018). Vi var under arbetet med studien noggranna att se till att inte 

påverka det empiriska resultatet och noggrant överväga alla tillvägagångssätt. Pålitlighet handlar om att 

säkerställa att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen 

(Bryman & Bell, 2017). Vidare innefattas pålitligheten av huruvida medlemmar i ett forskningslag 

kommer överens om hur de ska tolka det som de ser och hör (Bryman & Bell, 2017). Utifrån val av 

forskningsstrategi och studiens kvalitativa metod har vi haft en tydlig ram för hur arbetet ska tolkas, 

vilket har följts genom hela arbetets gång. Detta har gjort att arbetet systematiskt har bearbetats och 

följt en och samma syn från båda medlemmarna. Den empiriinsamling som har gjorts har samlats in av 

oss båda för att det inte ska tendera att informationen tolkas utav enbart en individ. Alla intervjuer som 

har spelats in har vidare också transkriberats. Detta har gjort att inga väsentliga delar har missats, vilket 

skulle kunna ske om enbart anteckningar skulle ha förts under intervjutillfällena.  

4.5.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär huruvida resultaten kan tillämpas i en annan kontext eller situation, alternativt i 

samma kontext vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2017). Då vi har gjort en multipel fallstudie, 

har fokuset legat på att ge utförliga beskrivningar kring varje enskilt fall. Syftet är alltså inte att kunna 

generalisera resultatet, vilket har klargjorts på ett tydligt sätt i avsnitt två. Bryman och Bell (2017) menar 

även att det kan vara svårt att uppnå ett generaliserbart resultat i en kvalitativ studie då det måste vara 

representativt för en viss typ av grupp. I vårt fall skulle detta vara organisationer som arbetar med talent 

management, men då urvalet av organisationer gjordes genom ett målstyrt urval, samt 

bekvämlighetsurval kan resultatet inte generaliseras. Resultatet går med andra ord inte att överföra till 

andra organisationer, men kan skapa en bättre uppfattning kring en liknande kontext eller situation 

(Bryman & Bell, 2017).  

4.5.4 Tillförlitlighet  

Att säkerställa tillförlitligheten i den forskning som görs, krävs det att studien sker i enlighet med de 

regler som finns samt att den är utförd på ett trovärdigt sätt som gör att resultatet går att lita på (Bryman 

& Bell, 2017). I avsnitt 4.6 nedan följer de etiska regler som studien har förhållit sig till, vilket är något 
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som ökar tillförlitligheten för studien (Bryman & Bell, 2017). Vidare har intervjuerna som utförts för 

att samla in empirisk data utifrån en intervjumall skapats till grund av den deduktiva ansatsen, studiens 

förhållningssätt och syfte. Intervjuerna har som tidigare i detta avsnitt redogjorts för skett på 

respondenternas arbetsplats, vilket var för att det uppfattas som en naturlig plats för dem. Det skulle 

öka möjligheten för respondenterna att känna sig bekväma och att kunna ge utvecklande svar. Detta 

eftersom respondenter har lättare för att tala om känsliga ämnen när intervjun sker ansikte mot ansikte, 

vilket skapar förtroende (Jacobsen, 2002). Syftet är att beskriva organisationers uppfattningar kring de 

tre utmaningsområdena inom talent management och därför var det viktigt att kunna tolka och beskriva 

varje svar, vilket ansikte mot ansikte intervjuer skapar goda förutsättningar för. Då intervjuerna även 

spelades in med medgivande från respondenterna, samt transkriberades, ökar detta tillförlitligheten för 

studien (Bryman & Bell, 2017).  

4.6 Etiska ställningstaganden 

Forskningsetik handlar enligt Blomkvist et al. (2018) om att föra god praxis när det kommer till 

vetenskapligt arbete. För att utföra god praxis har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2019) kodex 

och i arbetet utgått utifrån fyra huvudkrav som ska uppfyllas, vilka är: 1) informationskravet, 2) 

samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet, 4) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2019).   

 

Informationskravet - alla respondenter har informerat om studiens syfte både när de tillfrågades att 

delta i studien samt vid introduktionen under intervjun.  

 

Samtyckeskravet - alla respondenter har vi blivit kontaktade och tillfrågade om vill delta i studien 

genom mail och telefon. Genom att svara ja till vår förfrågan om att delta i studien har respondenterna 

gett sitt samtycke i att delta.    

 

Konfidentialitetskravet - i vår studie har vi valt att behålla organisationen och respondenterna 

anonyma. Detta för att det inte ska gå att identifiera de deltagare som har intervjuats och för att den 

information som delges under intervjun kan anses som känslig. Respondenterna har blivit informerade 

om att inget de säger kommer delas fritt och de enda som kommer behandla denna information är vi. 

Undantag skulle kunna vara om handledare eller examinator begär att vi ska redogöra för en specifik 

källa eller visa upp empiriskt material.   

 

Nyttjandekravet - den insamlade empirin som har samlats har endast använts för resultatet i studien, 

vilket framfördes under introduktionen i alla intervjuer.  
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5. Empirisk diskussion om organisationers uppfattningar kring 

utmaningar inom talent management 

I detta avsnitt analyseras studiens semistrukturerade intervjuer som har gjorts. De organisationer som 

har deltagit är anonyma och benämns som R1, R2, R3, R4 och R5. Analysen har strukturerats utifrån 

studiens deduktiva ansats för att kunna besvara syftet. Därav har avsnitten delats upp utefter studiens 

antaganden för att på ett tydligt sätt analysera om varje antagande har bekräftats eller dementeras. Då 

studiens antaganden analyseras utefter de tre utmaningsområdena 1) definitionen, 2) strategi och 

implementering, samt 3) etik och rättvisa, kan de på ett tydligt sätt beskrivas utifrån hur 

organisationerna uppfattar dem.  

5.1 Organisationers uppfattningar kring definitionen av talent management 

Det framkommer i litteraturen att definitionen av talent management är tvetydigt i dagsläget (Tansley, 

2011; Lewis & Heckman, 2006; Thunnissen et al., 2013b; Mellahi & Collings, 2010). Detta är det första 

utmaningsområdet som presenteras i den empiriska diskussionen. Nedan framförs den analys som har 

gjorts utifrån studiens upprättade antaganden, där slutligen varje antagande bekräftas eller dementeras. 

Avsnitt 5.1 följs slutligen av en sammanfattning av resultatet kring antagande 1a, 1b, 1c och 1d, samt 

hur de kan sammankopplas med varandra. 

5.1.1 Antagande 1a  

Studiens första antagande är att ledare inte har tillräckligt med kunskap kring vad talent management 

innebär. Om ledare inte har tillräckligt med kunskap kring vad talent management innebär kan det 

resultera i att de inte vet hur det ska appliceras i verksamheten (Iles et al., 2010; Moczydłowska, 2014). 

Utifrån detta antagande har fyra aspekter gått att finna kring hur organisationer uppfattar ledares 

kunskap kring talent management: 1) talent management är ett klart begrepp 2) talent management och 

talang är ett klart begrepp 3) talang är ett oklart begrepp 4) talent management är ett oklart begrepp.  

 

Utifrån den första aspekten upplevs ledare enligt R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) ha 

kunskap kring begreppet talent management. De ledare som omfattas av processen får en tydlig 

genomgång av de på HR-avdelningen för att på så sätt försäkra sig om att kalibreringen inom 

organisationen sker på samma sätt. R1 beskriver vidare att ledare får en presentation om vad 

organisationens arbete syftar till, vad målsättningen är och vilka som innefattas i målgruppen. Likt R1, 

ser R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) till att redogöra för ledare vad processen kring talent 

management innebär. Detta är något som organisationen har globala processer för.  

 

Utifrån den andra aspekten beskriver R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) det som att även 

om organisationen inte har en tydlig genomgång där de sitter ned med sina ledare och berättar hur de 

ska tänka kring begreppet talang och talent management, har cheferna en kalibreringsövning. Detta gör 

att de kan säkerställa att alla inom organisationen gör likvärdiga bedömningar kring vem som anses 

vara talang. R3 uppfattar även att det inte råder några oklarheter hos ledare kring vad talent management 

innebär, då flera delar av processen framgår i kalibreringsövningen. 

 

Utifrån den tredje aspekten menar R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) dock på att när det 

kommer till begreppet talang har ledare inte en bra uppfattning kring vad det innebär, samt att det heller 

inte finns en unison uppfattning av det på HR-avdelningen. Om både HR-avdelningen och ledare har 

en vag definition kan detta i sin tur leda till att de inte har tillräckligt med kunskap om vad 

ledningsformen innebär, vilket påverkar hur det ska appliceras i verksamheten (Iles et al., 2010).  
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“Nej jag tycker inte att de har en bra uppfattning kring vad talangbegreppet innebär, och det 

tycker jag inte att vi har unisont heller på HR-avdelningen, utan tankarna går isär kring vad en 

talang egentligen är” (R2, personlig kommunikation, 2 april 2019). 

 

Vidare menar R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) på att det är svårt att avgöra vem som är 

en talang, då individer kan vara en talang på olika sätt. Det är när organisationen kommer till 

talangidentifiering som de brister. R1 uppfattar att ledare har bråttom och att de inte tar hänsyn till alla 

aspekter, då de vill ha en quick-fix eftersom det måste gå fort. Effekterna av detta kan då bli att det 

påverkar möjligheterna till att se vilka av medarbetarna som faktiskt är talanger, samt möjligheterna till 

att utveckla dessa inom organisationen (Moczydłowskas, 2014). Även R4 (personlig kommunikation, 

10 april 2019) menar att det har uppkommit oklarheter kring vad begreppet talang innebär. 

Organisationens dokumentation sker på engelska, vilket gör att individer översätter och tolkar på sitt 

eget sätt.  

 

Utifrån den fjärde aspekten uppfattar R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) slutligen att deras 

ledare inte har fått en tydlig genomgång kring vad talent management innebär. På grund av detta finns 

det en viss osäkerhet hos ledare kring vad begreppet faktiskt innebär. Organisationen beskriver dock att 

de tydligt redogör för begreppet talang och vilka kriterier som ska uppfyllas kring detta. 

 

“Talent management är ett väldigt fluffigt och flummigt begrepp inom vår bransch och därför 

är det viktigt att prata med cheferna om vad det innebär.” (R5, personlig kommunikation, 11 

april 2019). 

 

Sammanfattningsvis har det enligt Moczydłowska (2014) visat sig att organisationers utmaning kring 

talent management är bristen på kunskap. Effekterna av detta blir att det påverkar möjligheten att se till 

vilka av medarbetarna som faktiskt är talanger och möjligheterna att använda dem för att utveckla 

organisationen (Moczydłowska, 2014). Utifrån de två första aspekterna kunde R1, R2 och R3 beskriva 

att de hade någon typ av grundläggande process eller övning kring arbetet med talent management för 

att tillgodose ledare med kunskap. Trots detta uppfattade både R1 och R2 att det fanns en del oklarheter. 

Detta har gjort att ytterligare två aspekter kunnat urskiljas kring ledares kunskap kring talent 

management. Det har visat sig att ledare uppfattas sakna kunskap kring begreppet talent management, 

men också begreppet talang. Det är alltså inte enbart begreppet talent management som är svårdefinierat 

utan även begreppet talang. Utifrån dessa fyra aspekter går det att bekräfta studiens antagande 1a, 

nämligen att ledare har inte tillräckligt med kunskap kring vad talent management innebär. 

5.1.2 Antagande 1b 

Studiens andra antagande är att management fashion theory har en inverkan på organisationers 

implementering av talent management. När organisationer väljer att implementera talent management 

finns en stor risk att de har blivit influerade av andra organisationer i deras omgivning som arbetar med 

denna HR-strategi, trots att de inte fullt har förstått begreppets innebörd (Preece et al. 2011; Røvik, 

2000). Anledningen till att detta sker kan förklaras med hjälp av management fashion theory, vilket 

innebär att organisationer imiterar innovationsmodeller som främjas av trendsättande organisationer 

(Abrahamson, 1996). Utifrån insamlad empiri har vi identifierat två olika aspekter. Dessa är: 1) talent 

management kan ha blivit implementerat på grund av att det är en trend, men att det är svårt att veta 

bakgrunden kring beslutet, samt 2) talent management har troligtvis inte implementerats på grund av 

att det är en trend, men att det är svårt att veta bakgrunden kring beslutet. 
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Utifrån den första aspekten som grundar sig i att talent management skulle har implementerats i 

organisationen på grund av att det är en trend, beskriver R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) 

att detta är något som skulle ha kunnat påverkat deras beslut att arbeta med denna HR-strategi. 

Respondenten menar att talent management är något som har diskuterats flitigt inom organisationer på 

marknaden. R2 uppfattar dock att det är svårt att svara på i vilken utsträckning det har influerat dem, i 

och med att respondenten inte var anställd inom organisationen när de valde att implementera denna 

HR-strategi. Likt R2, beskriver R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) att deras organisation 

förmodligen kan ha blivit influerade av andra organisationer, då talent management även inom deras 

marknad diskuterades bland organisationer. R5 beskriver att organisationen behövde införa någon form 

av strategi för att kunna hantera deras talanger inom organisationen, och talent management kändes som 

en lämplig strategi att använda sig av för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Detta är 

något som går i enlighet med Røvik (2000) eftersom ledare applicerar nya koncept till orsak av 

organisationens miljö. Utifrån det som R2 och R5 beskriver, kan det göras en tydlig sammankoppling 

till att management fashion theory har haft någon form av inverkan på dessa organisationer. Detta går i 

enlighet med det som Preece et al. (2011) förespråkar, nämligen att management fashion theory har en 

inverkan på implementeringen och utvecklingen av talent management. Ingen av respondenterna kan 

dock med säkerhet säga att de implementerade talent management på grund av att andra organisationer 

arbetade med det. Därför blir det svårt att säkerställa hur stor inverkan management fashion theory har 

haft vid implementeringen av talent management. 

 

Utifrån den andra aspekten beskriver både R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) och R3 

(personlig kommunikation, 5 april 2019) att de inte vet bakgrunden till varför deras organisationer valde 

att implementera talent management. R1 tror inte att det implementerades på grund av att talent 

management skulle anses vara en trend, utan på grund av att det är viktigt att säkerställa att 

organisationen har en strategi för att behålla duktiga ledare samt att utveckla fler duktiga medarbetare 

som kan ta över betydelsefulla roller. 

 

”Många ledare besitter unika kompetenser och vi behöver ha efterträdare för dessa. Att 

inte ha en strategi som betonar vikten av att utveckla duktiga ledare och medarbetare är 

alldeles för riskabelt för framtiden.” (R1, personlig kommunikation, 29 mars 2019). 

 

R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) beskriver även att de inte är en organisation som anpassar 

sig efter trender, utan snarare tvärtom. De gör enbart förändringar om det har ett tydligt syfte, vilket går 

enlighet med det som Preece et al. (2011) förespråkar, nämligen att organisationer borde fråga sig själva 

vilka problem som talent management förväntas ta sig an att lösa. R3 (personlig kommunikation, 5 april 

2019) instämmer och har uppfattat det som att talent management förmodligen implementerades på 

grund av att organisationen vill säkerställa behållningen av duktiga och talangfulla ledare. R3 beskriver 

det som osannolikt att organisationen skulle ha implementerat talent management på grund av att andra 

organisationer arbetar med det. Organisationen kan dock inte säkerhetsställa att detta är fallet, och likt 

R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) beskriver de att implementeringen av talent management 

skedde innan de började arbeta i organisationen. R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) uppfattar 

precis som R1 och R3 att det är svårt att säga varför organisationen valde att implementera talent 

management, då de har arbetat med denna HR-strategi under en väldigt lång tid. Utifrån det som R1, 

R3 och R4 beskriver verkar det som att management fashion theory inte har haft någon större inverkan 

på organisationernas val av att implementera talent management. Det går dock inte att utesluta helt 

eftersom dessa respondenter inte har all vetskap kring anledningen varför de har implementerat talent 

management.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga organisationer inte är fullt införstådda kring vad 

anledningen var till att de implementerade talent management, då deras beskrivningar enbart är 

spekulationer. Utifrån de beskrivningar som har givits av R2 och R5, påvisar det en koppling till att 

management fashion theory har haft en inverkan på deras val av att implementera talent management. 

På grund av osäkerheten i respondenternas svar har det dock inte gått att få fram om det hade funnits 

någon osäkerhet kring vad begreppet talent management innebar när organisationen implementerade 

det. Det går inte heller att säkerställa att detta skulle vara anledningen till att de har valt att 

arbeta med denna HR-strategi, vilket medför att det inte går att bekräfta antagande 1b. Även om 

det utifrån de beskrivningar som givits av R1, R3 och R4 beskrivningar inte verkar som att management 

fashion theory har haft en inverkan på deras organisationers val av att implementera talent management, 

går det inte helt att utesluta att det inte har haft någon inverkan alls. Detta medför att studiens 

antagande 1b inte heller går att dementera. 

5.1.3 Antagande 1c 

Studiens tredje antagande är att den tvetydiga definitionen bidrar till att det blir svårt för organisationer 

att begränsa deras arbete med talent management. Talent management har gått från att omfatta ett fåtal 

personer till hela arbetskraften, vilket är något som snarare kännetecknar ett arbete med HRM (Human 

Resource Management) (Collings & Mellahi, 2009). Detta gör det besvärligt att begränsa vad 

organisationen faktiskt menar med talang (Garrow & Hirsh, 2008). Utifrån detta kunde vi urskilja tre 

aspekter kring hur organisationer uppfattar deras arbete med att begränsa talent management i relation 

till medarbetarna. Dessa är: 1) att det finns en tydlig struktur kring hur organisationen arbetar med att 

välja ut ett fåtal individer, 2) att avgränsningen är oklar på grund av att alla omfattas av talang, samt 3) 

att avgränsningen är oklar på grund av att det finns olika uppfattningar inom organisationen.  

 

Utifrån den första aspekten beskriver samtliga organisationer att de har någon form av talangprogram 

där ett fåtal medarbetare selekteras ut. R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) beskriver att deras 

organisation exempelvis har ett talangprogram som innefattar ungefär 1,25 procent av alla medarbetare. 

Respondenten förklarar att de har en väldigt tydlig struktur kring detta samt tydliga begrepp kring 

processens alla delar. Även R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) beskriver att de har ett urval 

som sker via kalibreringsmöten på olika nivåer inom organisationen. Mer specifikt väljs ett fåtal 

medarbetare ut varje år där de har blivit bedömda utifrån individuella möten och tydliga 

bedömningsmatriser. Även R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) och R3 (personlig 

kommunikation, 5 april 2019) har kalibreringsmöten på olika nivåer inom organisationen en gång per 

år för att kunna få fram ett fåtal utvalda talanger genom välarbetade processer. Det sträcker sig alltså 

inte till att omfatta alla, och det finns tydliga riktlinjer kring hur samtliga organisationerna arbetar med 

processen. Samtliga organisationer arbetar alltså fram urvalet av sina talanger under ett flertal möten. 

Garrow och Hirsch (2008) menar dock på att talent management har kommit att blivit så pass extremt 

att det bland vissa organisationer används för att omfatta all arbetskraft. 

 

Utifrån den andra aspekten beskriver R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) och R4 (personlig 

kommunikation, 10 april 2019) att alla medarbetare uppfattas vara en talang även om det enbart är ett 

fåtal medarbetare som väljs ut till ett specifikt talangprogram i slutändan, vilket är något som R2 

(personlig kommunikation, 2 april 2019) instämmer med.    

 

“Vi har inga icke-talanger utan alla är talanger inom bolaget.” (R2, personlig kommunikation, 

2 april 2019) 
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Enligt Garrow och Hirsch (2008) blir det då problematiskt att begränsa vad som faktiskt menas med 

talang när de väl ska väljas ut till det specifika talangprogrammet.  

 

Utifrån den tredje aspekten uppfattar R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) att processen inte 

är helt enkel och det finns olika uppfattningar kring vilka som är talanger inom organisationen. Även 

R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) beskriver att det finns olika uppfattningar inom 

organisationen, vilket innebär att de behöver vara väldigt pedagogiska med deras ledare som arbetar 

med talent management. Detta för att kunna skapa en samsyn. R3 (personlig kommunikation, 5 april 

2019) instämmer till detta och beskriver att det även inom deras organisation kan finnas olika 

uppfattningar kring begreppet talang.  

 

Eftersom alla organisationer har en tydlig struktur kring hur de arbetar med att välja ut ett fåtal individer, 

kunde det inte konstateras att talent management används för att omfatta hela arbetskraften. Det 

framkom dock att begreppet talang kan användas i en del organisationer för att omfatta alla medarbetare, 

vilket kan göra avgränsningen diffus. Det har vidare visat sig att det fortfarande finns olika 

uppfattningar kring vem som anses vara talang och att processen kring att begränsa inte alltid är helt 

enkel. Organisationerna har en tydlig avgränsning när det kommer till vilka som ska omfattas av talent 

management, men definitionen tenderar ändå att försvåra arbetet. Utifrån de uppfattningar och 

beskrivningar som har givits från varje organisation går det därmed att bekräfta studiens 

antagande 1c, nämligen att den tvetydiga definitionen bidrar till att det blir svårt för 

organisationer att begränsa deras arbete med talent management. 

5.1.4 Antagande 1d 

Studiens fjärde antagande är att organisationer upplever en minskad motivation hos medarbetare om 

det inte framgår tydligt om de är en talang eller inte. Begreppen talent management och talang kan vara 

förvirrande för ledare inom organisationen. De är inte ensamma om att uppfatta detta utan även 

medarbetare har visat en förvirring kring begreppen (Garrow & Hirsch, 2008). Att som medarbetare 

inte veta om de är en talang eller inte, samt inte veta vad det innebär, är något som kan påverka 

motivationen negativt (Björkman et al., 2013). Utifrån insamlad empiri har vi identifierat tre aspekter. 

Dessa är: 1) icke-talanger får inte veta om att de inte är identifierade som talanger, 2) medarbetare som 

inte har fått något besked kring sin status uppfattas inte uppleva en minskad motivation, samt 3) 

medarbetare som inte fått något besked kring sin status uppfattas trots detta veta sitt värde. 

 

Vad det gäller den första aspekten kring att berätta för alla sina medarbetare om de är en talang eller 

inte är något som samtliga respondenter är eniga om, nämligen att detta är något som de inte berättar. 

Samtliga organisationer beskriver dock att de som är talanger får veta om att de är talanger, men de som 

inte är identifierade som talanger får inte veta om att de inte är talanger. Garrow och Hirsch (2008) har 

beskrivit att det är en jobbig situation för chefer att behöva berätta för medarbetare att de inte är talanger. 

R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) kunde instämma i detta och uppfattar att anledningen till 

organisationen inte berättar handlar om att det råder en osäkerhet hos många chefer. De inte vet hur de 

ska styra förväntningar hos medarbetare om de skulle berätta för dem att de inte är talanger. R2 uppfattar 

att det finns en rädsla i att vara för transparent när det kommer till detta. R1 (personlig kommunikation, 

29 mars 2019) uppfattar också att det är alldeles för riskfyllt att vara transparent i arbetet kring talent 

management. 
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”Att berätta för medarbetare att de inte är en talang är något som skulle kunna skada 

organisationen i form av det skulle kunna ge ett sken av utanförskap.” (R1, personlig 

kommunikation, 29 mars 2019). 

 

Att samtliga organisationer meddelar sina talangfulla medarbetare om deras status är något som går helt 

i linje med det som Björkman et al. (2013) förespråkar eftersom det ger en motiverande effekt för 

medarbetare. I linje med den sociala utbytesteorin (Blau, 1986), innebär detta att det är troligt att dessa 

organisationer kommer att återfå företagsinvesteringar på ett positivt sätt när de väljer att investera i 

sina talanger. Att organisationerna dock inte berättar för alla medarbetare vilken status de har, är något 

som kan medföra en minskad motivation hos de som inte fått något besked (Björkman et al. 2013).  

Även kring den andra aspekten är samtliga respondenter eniga, nämligen att detta är något som de 

inte upplever. R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) uppfattar att anledningen är på grund av 

att de inte är transparenta kring deras process över talent management. 

 

”Talent management är inte en process som alla medarbetare är inkluderade i, vilket har 

medfört att vi heller inte har fått några frågor eller klagomål kring hur vi arbetar med 

detta.” (R1, personlig kommunikation, 29 mars 2019). 

 

Precis som R1, beskriver R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) att alla medarbetare inte är 

inkluderade i talent management. Respondenten har uppfattningen av att även om de inte berättar för 

alla medarbetare vilken status de har, upplever de inte att dessa skulle känna en lägre motivation i arbetet 

på grund av detta. 

 

Utöver att medarbetare skulle uppleva en mindre motivation på grund av att de inte har fått kännedom 

om sin status, menar Björkman et al. (2013) att detta även skulle kunna leda till att de heller inte vet sitt 

värde i organisationen. Utifrån den tredje aspekten, uppfattar dock samtliga respondenter att 

medarbetare faktiskt vet sitt värde, vilket inte går i enlighet med det som Björkman et al. (2013) 

beskriver. R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) beskriver att alla medarbetare inom 

organisationen har ett så kallat perform-samtal med sina chefer, vilket innebär att alla får möjlighet till 

att lägga upp en individuell utvecklingsplan. 

 

”Vi tar inte bara hänsyn till en klick högpresterande människor, utan alla i organisationen 

fyller ett värde. I och med detta så tror jag faktiskt att alla känner sig sedda av oss.” (R4, 

personlig kommunikation, 10 april 2019). 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det råder en samsyn hos samtliga respondenterna kring 

dessa tre aspekter. Samtliga respondenter arbetar på samma sätt när det kommer till att ge besked kring 

medarbetares status, nämligen att de inte berättar för icke-talanger att de inte är identifierade som 

talanger. Respondenterna uppfattar att detta sätt att arbeta med talent management är mer optimalt för 

att kunna hantera alla medarbetare på rätt sätt. Därav går det vidare inte att finna några kopplingar 

till att detta skulle skapa en minskad motivation hos de medarbetare som inte fått något besked, 

vilket leder till att studiens antagande 1d inte kan bekräftas.  

5.1.5 Sammanfattning av antagande 1a, 1b, 1c och 1d 

Utifrån de antaganden som rör utmaningar kring definitionen var det två antaganden som kunde 

bekräftas, nämligen 1a och 1c. Då dessa två antaganden har att göra med om definitionen anses vara en 

utmaning i dagsläget, har detta medfört att respondenterna kunnat ge en tydligare beskrivning kring hur 
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de uppfattar utmaningsområdet. I antagande 1c beskriver exempelvis R2 (personlig kommunikation, 2 

april 2019) att processen inte är helt enkel och det finns olika uppfattningar kring vilka som är talanger 

inom organisationen. Det framkommer även att R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) tycker att 

det finns olika uppfattningar av begreppet talang i antagande 1c. Dessa två resonemang är något som 

vidare kan kopplas till antagande 1a. Enligt Garrow och Hirsch (2008) kan det då bli en utmaning att 

begränsa vad som faktiskt menas med talang när de väl ska väljas ut till det specifika talangprogrammet. 

Antagande 1a och 1c kunde bekräfta att ledare inte har tillräckligt med kunskap kring vad talent 

management innebär, vilket medför en osäkerhet i arbetet kring detta. Det blir därför svårt för 

organisationer att veta hur de ska begränsa arbetet med talent management eftersom det finns olika syn 

på vad begreppen talang och talent management innebär.   

 

Utifrån antagande 1a och 1c uppfattar respondenterna att talent management anses ha en tvetydig 

definition i dagsläget. Om det nu anses vara tvetydigt i dagsläget, går det vidare att spekulera kring om 

det även var tvetydigt redan när talent management implementerades. Med andra ord, om det är 

tvetydigt idag, finns en risk att det även var så förr. Respondenterna kunde i antagande 1b inte med 

säkerhet konstatera vad anledningen till att de implementerade talent management var. Ingen av de kan 

intyga att de inte påverkades av management fashion theory, och att då osäkerheten skulle vara en 

bakomliggande anledning för detta. Ingen av respondenterna hade varit delaktig i implementationen av 

talent management. Med andra ord är det svårt att veta om organisationerna uppfattade att definitionen 

var en utmaning förr utifrån antagande 1b. 

 

Med tanke på att det råder en okunnighet och därmed en osäkerhet bland ledare kring både talang och 

talent management, kan det vara en anledning till att organisationer utifrån antagande 1d inte berättar 

medarbetarnas status om de inte är en talang. Respondenterna menade att det enbart är lämpligt att 

framföra till talangerna vad de har för status. Då ledare är osäkra beskriver exempelvis R2 (personlig 

kommunikation, 2 april 2019) att kan det bli svårt att styra förväntningar hos medarbetarna, och 

organisationerna har gjort ett taktiskt val i att inte vara transparenta kring processen med talent 

management. Möjligheten finns då inte att icke-talanger skulle uppleva en minskad motivation på grund 

av att de får veta att de inte är talanger.  

 

Avslutningsvis påvisar detta att antagandena kan kopplas till varandra, samt att de har en inverkan på 

varandra. Utifrån detta visar det att organisationer uppfattar definitionen som en utmaning i den mån 

att det gör ledare osäkra och på grund av deras okunnighet blir det svårt att begränsa arbetet.  

 

 

 

Figur 5. Sammanfattning kring organisationers uppfattning av utmaningsområdet definitionen 

(Hedberg & Svensson, 2019). 
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5.2 Organisationers uppfattningar kring strategi och implementering inom 

talent management 

För att utveckla en strategi kring talent management krävs det att implementeringen har skett på rätt sätt 

(Armstrong, 2011). Att implementera talent management skapar en del frågor som organisationen måste 

ta sig an oavsett bransch (Harris & Foster, 2010). Detta blir annars något som kan bli en vidare utmaning 

när det kommer till strategin av talent management (Garrow & Hirsh, 2008). Utifrån detta har insamlad 

data kring strategi och implementering kunnat diskuteras i relation till teori, vilket har kunnat bekräfta 

eller dementera antagande 2a, 2b, 2c och 2d. Vidare följer en sammanfattande presentation av dessa 

antagande samt hur de kan länkas samman till varandra.  

5.2.1 Antagande 2a 

Studiens femte antagande är att organisationer lägger ned mycket tid för att få fram det ultimata urvalet 

inom talent management. När talent management ska begränsas till ett fåtal personer med specifika och 

välutvecklade kompetenser, kan sökandet efter dessa leda till att onödig energi läggs på något som inte 

leder någonstans (Mellahi & Collings, 2010; Saadat & Eskandari). Detta kan förklaras utifrån teorin the 

economic man, som syftar till att beslut tas med utgångspunkten att få ut det mesta möjliga av pengarna 

samt att beslut inte tas förens det finns full överblick över alla handlingsalternativ (Bakka et al., 2006; 

Kondratiev & Smirnov, 2017). Utifrån detta har vi identifierat tre aspekter, vilka är: 1) organisationen 

vill finna den bästa möjliga individen, 2) talent management är en tidskrävande process, samt 3) att 

organisationen gör felrekryteringar. 

 

När det kommer till den första aspekten menar Saadat och Eskandari (2016) är talent management 

endast förknippat med att se till de viktigaste människorna i en organisation. R1 (personlig 

kommunikation, 29 mars 2019) beskriver att de vill hitta den bästa individen för arbetet när det kommer 

till urvalet av talanger. Har de inte fått ett önskat urval fortsätter organisationen att söka. De övriga 

organisationerna instämmer med att de alltid ser till att hitta den bästa möjliga individen för arbetet. R2 

(personlig kommunikation, 2 april 2019) beskriver att organisationen arbetar både externt och internt 

med detta. Externt genom employer branding och internt genom deras talangprogram där det pågår ett 

aktivt arbete med matchningar.   

 

Enligt Mellahi och Collings (2010) bör dock organisationer istället välja ut personer som kommer göra 

ett arbete som är bra nog. Detta eftersom talent management tenderar att bli alltför kostsamt och 

tidskrävande. Samtliga organisationer uppfattar talent management som en tidskrävande process, vilket 

R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) menar att det ska vara för att kunna identifiera någons 

prestation och potential. Det krävs enligt respondenten mer än bara fingervisning och magkänsla.  

 

Detta leder oss till den andra aspekten, där R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) beskriver 

att det handlar om många steg på flera olika nivåer inom organisationen, vilket tar många timmar. R1 

(personlig kommunikation, 29 mars 2019) beskriver även att talent management kan bli tidskrävande 

om de inte uppfattar att de har några talanger. Detta kan då leda till sökandet efter den bästa individen 

gör att onödig energi läggs på något som inte leder någonstans (Mellahi & Collings, 2010).  

 

Utifrån den tredje aspekten kan samtliga respondenter trots att de arbetar med att finna den bästa 

möjliga individen till arbetet för talent management, beskriva att de någon gång har gjort ett urval av 

talanger som inte givit önskat resultat.  
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“Absolut, det gör nog alla. Det kan nog alla chefer skriva under på att man har gjort misslyckade 

urval och felbedömningar.” (R1, personlig kommunikation, 29 mars 2019). 

 

“Ja, det har vi ju gjort. Sen vill man ju såklart undvika felrekryteringar då det är kostsamt för 

företaget. En felrekrytering kan ju ligga på runt en miljon kronor.” (R4, personlig 

kommunikation, 10 april 2019). 

 

Sammanfattningsvis arbetar samtliga organisationer med att finna den bästa möjliga individen inom 

arbetet med talent management. De upplever att det är en process som kräver tid och resurser för att 

finna det ultimata urvalet. Trots detta är inte processen felfri och felrekryteringar kan såklart ske. 

Baserat på samtliga respondenters beskrivningar och uppfattningar kan studiens antagande 2a 

bekräftas, nämligen att organisationer lägger ned mycket tid för att få fram det ultimata urvalet 

inom talent management. 

5.2.2 Antagande 2b 

Studiens sjätte antagande är att organisationer enbart selekterar ut de högpresterande medarbetare som 

anses vara talanger i dagsläget. När organisationer tillsätter viktiga positioner inom verksamheten finns 

en stor chans att de enbart väljer ut högpresterande medarbetare (Collings & Mellahi, 2009). Det är 

dock viktigt att se till vilka som har utvecklingspotential för framtiden för att undvika att göra alltför 

stora investeringar i roller som inte är avgörande för organisationen (Moczydłowska, 2014). Utifrån 

insamlad empiri har vi identifierat fyra aspekter kring hur organisationer uppfattar att deras urval går 

till. Dessa aspekter är: 1) kraven för att räknas som en talang är inte enbart baserade på önskade 

kompetenser i dagsläget, 2) även om det tas hänsyn till framtida kompetenser i urvalet, är detta ett 

bristfälligt arbete, 3) kraven för att räknas som en talang är enbart baserade på önskade kompetenser i 

dagsläget, men ambitionerna att frångå detta finns, samt 4) det tas ej hänsyn till framtida kompetenser 

i urvalet.  

 

Vad det gäller den första aspekten, beskriver R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) att de inte 

enbart tar hänsyn till vad de behöver kompetenser i dagsläget när de gör sitt urval av talanger. 

Respondenten beskriver att de även ser till kunskap och kapaciteter som krävs för framtiden. 

 

”Vi arbetar för att identifiera kapaciteter som behövs och ser till medarbetare som har 

potential för att utveckla dessa.” (R2, personlig kommunikation, 2 april 2019). 

 

Precis som R2, beskriver även R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) att organisationen tittar på 

vilka kompetenser som behövs i framtiden. R1 beskriver att det är viktigt att kunna rusta sig bättre för 

framtiden och inte bara tänka kortsiktigt, vilket annars kan leda till att organisationen blir väldigt sårbar. 

Enligt Moczydłowska (2014) är det viktigt att se utvecklingspotentialen hos medarbetare och inte bara 

urskilja vilka som är talanger i dagsläget. Att göra detta är viktigt för framtiden eftersom det visar om 

medarbetaren i fråga har förmågan att kunna utföra mer invecklade arbetsuppgifter (Moczydłowska, 

2014). Utifrån det som både R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) och R2 (personlig 

kommunikation 2 april 2019) beskriver, framgår det tydligt att de är mån om att ta hänsyn till framtida 

kompetenser.  

 

Angående den andra aspekten beskriver R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) dock att även 

om de tittar på vad de behöver för kompetenser i framtiden, är detta ett arbete som de brister i. 

Respondenten menar att chefer inte är tillräckligt tålmodiga när det kommer till att behöva identifiera 
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vad som behövs på lång sikt. Mer specifikt uppfattar R1 att de försöker få samtliga i organisationen att 

ta hänsyn till framtida önskade kompetenser, men att detta är något som inte fungerar i nuläget. Med 

andra ord selekterar organisationen enbart ut de högpresterande medarbetare som anses vara talanger i 

dagsläget. 

 

Vad det gäller den tredje aspekten beskriver R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) tydligt att 

de främst söker efter kompetenser som krävs i dagsläget, men att de har ambitionerna att frångå detta 

till en viss del. 

 

”Vi jobbar just nu mycket med att försöka upprätta konceptet Ways of Working, vilket 

kortfattat innebär att hitta nya vägar. Vi vill gärna utvecklas och se nya möjligheter för 

vår organisation” (R3, personlig kommunikation, 5 april 2019). 

 

R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) beskriver att de vill att deras chefer ska bli kreativa och 

öppna för att tänka långsiktigt, för att på så sätt kunna säkerställa att organisationen har medarbetare 

med rätt kompetens en lång tid framöver. Organisationen är inte riktigt där ännu, utan detta är snarare 

ett pågående projekt som inte är fullt utvecklat. Utifrån det som R3 beskriver går det att konstatera att 

de enbart tar hänsyn till högpresterande medarbetare i dagsläget när de gör urvalet av talanger. Detta på 

grund av att de måste säkerställa att viktiga personer behålls inom organisationen. 

 

Enligt den fjärde aspekten beskriver R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) och R5 (personlig 

kommunikation, 11 april 2019) till skillnad från ovanstående respondenter att de inte alls tar hänsyn till 

vad de behöver för kompetenser i framtiden. Båda dessa respondenter beskriver kortfattat att de enbart 

ser till vilka som är talanger i dagsläget. De uppfattar att det är svårt att veta vilka kompetenser de 

kommer att behöva i framtiden. Moczydłowska (2014) beskriver att det är på grund av att det finns en 

avsaknad av tillräckliga diagnostiska verktyg. Att det är svårt att veta vad organisationen behöver ha 

för kompetenser i framtiden, är dock något som samtliga respondenter är eniga om. R1 (personlig 

kommunikation, 29 mars 2019) beskriver att de befattningar som de har idag förmodligen kommer att 

se väldigt annorlunda ut i framtiden med tanke på att vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle. R3 

(personlig kommunikation, 5 april 2019) instämmer med detta och menar att de diskuterar vad som 

kommer att vara nästa tekniska lösning för deras organisation. Då Meyers och Woerkom (2013) menar 

att det är svårt att optimera potentiell identifiering av talanger när det kommer till mätningen av faktorer 

som förutsäger framtida tillväxt av talent management, är det med andra ord inte helt orimligt att 

organisationer inte tar hänsyn till framtida kompetenser när de gör sitt urval av talanger. 

 

Sammanfattningsvis går det att fastställa att samtliga respondenter förutom R2 inte baserar sina urval 

av talanger utifrån framtida önskvärda kompetenser. Utifrån de beskrivningar som har givits av R1 och 

R3 framgår det tydligt att detta ändå är något som de strävar efter att göra, men att det ännu inte är 

etablerat. Baserat på det sätt som respondenterna beskriver att de arbetar i dagsläget går det att 

bekräfta studiens antagande 2b, nämligen att organisationer enbart selekterar ut de 

högpresterande medarbetare som anses vara talanger i dagsläget. 

5.2.3 Antagande 2c   

Studiens sjunde antagande är att organisationer prioriterar sin egen vinning av talent management 

framför talangernas. Organisationen och talangerna kan ha olika förväntningar kring målen med talent 

management. Organisationen har till skillnad från talangerna ett mer ekonomiskt fokus (Thunnissen, 

2015). Utifrån insamlad empiri har vi identifierat fyra olika aspekter kring hur organisationer uppfattar 
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detta. Dessa är: 1) att organisationen ska gynnas, 2) att det handlar om en win-win situation, 3) att målen 

inom talent management tar hänsyn till talangerna, samt 4) att målen kring talent management tar inte 

hänsyn till talangerna.  

 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv och den första aspekten är det enligt R1 (personlig 

kommunikation, 29 mars 2019) organisationen som ska gynnas av talent management för att de ska 

kunna vara konkurrenskraftiga och framgångsrika på marknaden. R2 (personlig kommunikation, 2 april 

2019) instämmer med detta och beskriver att det alltid är organisationen som ska gynnas i slutändan 

eftersom de vill att det ska resultera i en högre vinst samt en bättre utveckling för organisationen.  

 

Enligt Thunnissen (2015) och den andra aspekten syftar dock talent management till att stötta 

talangen i den professionella utvecklingen av karriären. Både R4 (personlig kommunikation, 10 april 

2019) och R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) uppfattar detta på samma sätt, då de beskriver 

det som en win-win situation. R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) beskriver däremot att fokus 

snarare ligger på att utveckla medarbetare än att organisationen ska gå med ekonomisk vinst på det.  

 

“Vi gör det för att behålla medarbetare. Det handlar om en win-win situation. Vi vinner på att 

lyckas behålla våra duktiga medarbetare inom organisation, men talangerna vinner ju också på 

det eftersom vi visar uppskattning genom att vi tror på dem, och att de får möjligheten att 

utvecklas. Så båda parter vinner på denna strategi.” (R4, personlig kommunikation, 10 april 

2019). 

 

När det kommer till den tredje aspekten beskriver R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) att 

målen med talent management tar hänsyn till vad talangerna vill få ut, och att det är ett sätt att satsa på 

medarbetare. De lägger stor vikt vid att ta hänsyn till vad talangerna vill få ut av processen. R5 

(personlig kommunikation, 11 april 2019) och R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) har samma 

uppfattning kring målen. Båda organisationerna beskriver att de tar ansvar för att ta reda på hur 

talangerna ser på målen med talent management. Detta för att det ska finnas så få skillnader som möjligt 

mellan organisationens syn och talangernas syn. När R2 fick frågan om organisationens mål tar hänsyn 

till vad talangerna vill få ut av talent management svarade respondenten;  

 

“Ja, om jag svarar nej på det så skulle jag börja fundera på vad vi gör för fel. Så  

någonstans vågar jag ju säga ja, målen tar hänsyn till talangerna.” (R2, personlig  

kommunikation, 2 april 2019). 

 

Collings och Mellahi (2009) menar dock utifrån den fjärde aspekten att många traditionella system 

för talent management som används som glömmer bort att se till att det inte enbart är organisationen 

som ska gynnas och utvecklas. R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) och R4 (personlig 

kommunikation, 10 april 2019) beskriver att deras mål inte tar hänsyn till vad talangerna vill få ut av 

talent management. R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) menar att de inte frågar talangerna, 

utan erbjuder dem en möjlighet att utvecklas och håller en ganska låg profil när det kommer till 

förväntningar. 

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att det råder delade meningar kring vad talent management 

syftar till bland respondenterna. Grunden till detta handlar om att de har olika syn på vad processen och 

utkomsten med talent management innebär, och därför tenderar det att skilja sig åt. Alla organisationer 

ser till att de ska vinna på arbetet med talent management, men R3, R4 och R5 är noga med att trycka 

på att det inte är en prioritet, utan båda parter ska gynnas av HR-strategin. Utifrån samtliga 
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respondenters beskrivningar och uppfattningar går det varken att bekräfta eller dementera 

studiens antagande 2c, nämligen att organisationer prioriterar sin egen vinning av talent 

management framför talangernas. 

5.2.4 Antagande 2d 

Studiens åttonde antagande är att organisationer uppfattar att talangers motivation till att arbeta hårdare 

minskar när de inte upplever en positiv utkomst från deras arbetsinsatser. 

Enligt förväntningsteorin tenderar människor till att utöka de flesta ansträngningar i arbetet när de 

uppfattar att deras ansträngningar leder till önskat resultat (Vroom, 1964). Om medarbetare som är 

inkluderade i talent management inte upplever att de får det resultat som de förtjänar i relation till deras 

prestation, finns risken att olika typer av missnöjen uppstår (Moczydłowska, 2014). Med utgångspunkt 

från insamlad empiri har vi identifierat fyra aspekter kring detta: 1) talangers förväntningar kring 

utkomsten av deras arbetsinsatser är något som organisationer är medvetna om, 2) talangers 

förväntningar kring utkomsten av deras arbetsinsatser är något som organisationer inte är medvetna om, 

3) organisationer har till viss del uppfattat missnöje från talanger som har att göra med utkomsterna av 

deras ansträngningar, samt 4) organisationer har inte uppfattat något missnöje alls från talangerna som 

har att göra med utkomsten av deras ansträngningar. 

 

När det kommer till den första aspekten beskriver tre av studiens fem respondenter, nämligen R1, 

R2 och R3, att de är medvetna om vad deras talanger har för förväntningar kring utkomsten av deras 

arbetsinsatser. R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) beskriver att de i medarbetarsamtalen 

tydligt går igenom förväntningar tillsammans med varje talang. Mer specifikt innebär detta att cheferna 

talar om vad de har för förväntningar på dem, men även att talangerna berättar deras förväntningar kring 

talent management för cheferna. Respondenten beskriver att detta är möjligt eftersom en viktig 

grundpelare i deras medarbetarsamtal är att båda parter ska ge löpande återkoppling till varandra. Precis 

som R1, beskriver även R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) och R3 (personlig kommunikation, 

5 april 2019) att de lägger ned mycket tid på återkoppling. 

 

”Vi har alltid intervjuer med de få som blir utvalda till vårt talangprogram, då vi är 

intresserade av att få input för att kunna utveckla programmet”. (R2, personlig 

kommunikation, 2 april 2019). 

 

”Vi lägger ned mycket tid på att fråga vad det är som de vill få ut av talent management, 

framförallt i de perform-samtal som vi har med varje enskild talang”. (R3, personlig 

kommunikation, 5 april 2019). 

 

Vad det gäller den andra aspekten beskriver både R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) och 

R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) till skillnad från ovanstående respondenter att de inte är 

medvetna om vad deras talanger har för förväntningar kring utkomsten av deras arbetsinsatser. R5 

beskriver dock att de tydligt berättar för talangerna att de inte kan dra några slutsatser kring vad 

talangidentifieringen kommer att leda till. 

 

”Det är inte så att ett halvår efter att man har blivit identifierad som high-potential, kan 

räkna med att få mer i lön eller att man ska få ett nytt ansvarsområde. Detta är något som 

vi tydligt uttrycker till våra talanger.” (R5, personlig kommunikation, 11 april 2019).  
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Då Vroom (1964) beskriver att det finns tre element som avgör en individs ansträngning i arbetet, kan 

det som R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) beskriver här påverka det andra elementet 

instrumentality, vilket innebär den uppfattade sannolikheten av att effektiv prestation kommer att 

resultera i det önskade resultatet. Med andra ord kan detta ha en påverkan på talangers arbetsinsatser 

om de uppfattar att de inte kommer att få den belöning som de strävar efter, även om de skulle utföra 

en god prestation.  

 

Vad det gäller den tredje aspekten kring om respondenterna har märkt av något missnöje från 

talangerna som har att göra med utkomsterna av deras ansträngningar, beskriver alla respondenter 

förutom R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) att detta är något som de har upplevt på ett eller 

annat sätt. R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) beskriver att detta är något som talanger har 

uttryckt i dialog med sina chefer. 

 

”Talanger har ibland i samtal med sina chefer uttryckt att de inte är motiverade eller att 

de kräver nya utmaningar. Om organisationen inte har kunnat erbjuda 

utvecklingsmöjligheter, har vissa personer tappat tålamodet och sökt sig från 

organisationen”. (R1, personlig kommunikation, 29 mars 2019). 

 

R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) är medvetna om att detta kan inträffa, men att de med 

hjälp av deras så kallade feedback-kultur försöker att behålla talangerna genom löpande dialoger. 

Organisationen arbetar också ständigt med utveckling- och kompetensmöjligheter. De kan dock 

uppfatta att talangers motivation sjunker när de inte alltid kan möta deras förväntningar. Precis som R1, 

beskriver R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) att talanger generellt sätt uttrycker sin 

frustration om att deras utveckling inte går tillräckligt snabbt fram. R5 uppfattar att när medarbetare har 

blivit identifierade som talanger, kan de känna ett ännu större intresse av att ta över nya ansvarsområden. 

När de inte får nya ansvarsområden har ett missnöje visat sig i form av de inte är lika benägna att 

prestera som tidigare, alternativt att de precis som i R1s fall, väljer att lämna organisationen. Precis som 

Moczydłowska (2014) beskriver kan missnöjet som uppstår kring arbetet med talent management 

medföra svårhanterliga utmaningar för organisationen. I R1s och R5s fall har utmaningarna handlat om 

att behålla talanger inom organisationen. 

 

R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) och R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) 

beskriver att missnöjet i deras organisationer har handlat om vad talangerna har fått i lönekuverten, 

nämligen att de har tyckt att lönen inte mäter sig med det som de har presterat. R2 beskriver att missnöjet 

främst beror på att ledare inte tydligt arbetar med att motivera talanger, samt att de inte förklarar varför 

en viss kompensation utförs. Både R2 och R4 upplever detta har påverkat många talangers 

prestationsnivåer, då deras entusiasm inte har varit som tidigare. 

 

När det kommer till den fjärde aspekten beskriver R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) att 

de inte har uppfattat av något missnöje alls. R3 beskriver att monetära belöningen kan uppfattas som 

låg i jämförelse med andra branscher, men att detta är något som talangerna är medvetna om. I och med 

dessa förutsättningar är det istället viktigt att cheferna ger mycket återkoppling till talangerna för att 

lyfta dessa och därigenom skapa ett förtroende. Med andra ord anser organisationen att det är viktigt att 

ha ett nära ledarskap för att undvika att missnöje uppstår. Utifrån det som R3 beskriver går det därmed 

inte att göra någon koppling till om talangernas arbetsinsatser sjunker. 

 

Sammanfattningsvis går det att fastställa att majoriteten av alla respondenter har upplevt någon form av 

missnöje från talanger vad det gäller deras utkomster i relation till prestation. Respondenterna har då 
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uppfattat att detta har påverkat talangernas vidare prestationer i arbetet på ett negativt sätt. Detta går i 

enlighet med Vrooms (1964) teori, nämligen att om medarbetare inte uppfattar en önskvärd utkomst 

från deras ansträngningar, är de mindre benägna att arbeta hårdare. Studiens antagande 2d, nämligen 

att organisationer uppfattar att talangers motivation till att arbeta hårdare minskar när de inte 

upplever en positiv utkomst från deras arbetsinsatser, går därmed att bekräfta.  

5.2.5 Sammanfattning av antagande 2a, 2b, 2c och 2d  

Utifrån de antaganden som rör utmaningar kring strategi och implementering var det tre antaganden 

som kunde bekräftas, nämligen 2a, 2b och 2c. Det framgick i analysen kring antagande 2a att 

organisationer lägger ned mycket tid för att få fram ett ultimat urval av talanger. Med tanke på att 

organisationernas strategi för urval är att hitta de bästa möjliga medarbetarna, är det inte konstigt att de 

inte tar hänsyn till framtida önskvärda kompetenser, vilket framgår i analysen kring antagande 2b. Då 

denna tidskrävande urvalsstrategi redan är en utmaning som den är, kan det tyckas som att 

organisationen adderar ytterligare en utmaning genom att även behöva ta hänsyn till vad de kommer att 

behöva i framtiden. Då ledare inte heller är speciellt tålmodiga, kan adderingen av ytterligare en 

dimension snarare försvåra arbetet mer än vad det gör nytta.  

 

Ytterligare en dimension som kan försvåra arbetet är de förväntningar som finns hos talangerna, vilket 

antagande 2d grundar sig i. När organisationen väljer ut högpresterande medarbetare och sedan berättar 

för dessa att de är identifierade som talanger måste organisationen vara beredda på att kunna möta deras 

krav eller styra deras förväntningar. Oavsett om organisationen har varit tydliga med vad talangerna 

kan förvänta sig av talent management, garanterar inte detta att missnöje inte uppkommer. Med andra 

ord kan organisationen enbart styra förväntningar till en viss grad. Att vara identifierad som en talang 

är nämligen något som kan låta exklusivt, vilket skulle kunna medföra att förväntningar trappas upp 

med tiden när det kommer till utkomsten av ens prestationer. Om talanger då inte upplever att de får 

några önskvärda förmåner för de prestationer som utförs, är det inte helt osannolikt att missnöjen 

uppkommer. Precis som Vroom (1964) beskriver sjunker då deras motivation till att arbeta hårdare, 

vilket är något som uppkommer i analysen kring antagande 2d då organisationer uppfattar att detta är 

fallet. När organisationerna inte kan erbjuda talangerna det som önskas av dem, finns det exempelvis 

en risk att de lämnar. I och med detta upplever organisationerna att det är en utmaning att behålla 

talanger, vilket kan kopplas till antagande 2c. Organisationerna beskriver nämligen att de inte kan styra 

verksamhetens behov. Mer specifikt innebär detta att de exempelvis inte kan skapa nya tjänster enbart 

för att tillfredsställa talangerna, utan talent management måste även gynna organisationen i slutändan. 

Detta blir en utmaning för de organisationer som menar på att talent management är en win-win-strategi, 

eftersom de både vill ta hänsyn till vad som gynnar organisationen och talangerna. Utifrån analysen 

kring antagande 2c gick det att urskilja att råder delade meningar kring hur organisationer förhåller sig 

till talangernas vinning av talent management. Alla respondenter är dock eniga om att organisationen 

alltid ska gynnas av denna HR-strategi.   

  

Avslutningsvis påvisas det att antagandena har en koppling till varandra. Utifrån detta går det att 

konstatera att organisationer uppfattar strategi och implementering vara en utmaning i den mån att det 

är tidskrävande arbete, vilket gör att organisationer enbart väljer ut högpresterande medarbetare som är 

talanger i dagsläget. När högpresterande medarbetare väljs ut blir det sedan en utmaning att försöka 

styra deras förväntningar, i mån om att undvika att deras motivation sjunker. Då organisationer 

samtidigt vill att talanger ska gynnas måste organisationens resultat också prioriteras, och det är en 

utmaning att ha en balans mellan dessa.  
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Figur 6. Sammanfattning kring organisationers uppfattning av utmaningsområdet strategi och 

implementering (Hedberg & Svensson, 2019). 

5.3 Organisationers uppfattningar kring etik och rättvisa inom talent 

management 

Ett exkluderande tillvägagångssätt inom talent management kan på en organisatorisk nivå ha en positiv 

påverkan (Becker & Huselid, 2006). Organisationer behöver dock överväga etiken kring att arbeta på 

det här sättet då orättvisa kan uppstå bland medarbetarna när urvalet görs, eftersom det kan medföra 

flera utmaningar (Swailes, 2013). Nedan presenteras analyserad data i relation till teori. Utifrån detta 

har antagande 3a, 3b, 3c, 3d och 3e antingen bekräftats eller dementerats. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet av alla antaganden, och hur de kan kopplas ihop.  

5.3.1 Antagande 3a 

Studiens nionde antagande är att ett exkluderande tillvägagångssätt uppfattas av organisationen medföra 

negativa reaktioner hos de medarbetare som anses vara icke-talanger. Inom HR-strategin talent 

management kan det vara många medarbetare som inte är inkluderade i talangutvecklingsprogram 

(Tansley, 2011; Harris & Foster, 2010). De medarbetare som inte är inkluderade kan då känna sig 

uteslutna i organisationen, vilket kan leda till att de blir mindre effektiva i sina arbeten samt utlösa 

negativa emotionella tillstånd (Swailes, 2013). Utifrån insamlad empiri har det gått att finna två aspekter 

kring hur organisationer uppfattar negativa reaktioner hos icke-talanger. Dessa är: 1) ett exkluderande 

tillvägagångssätt utan transparens, samt 2) ett exkluderande tillvägagångssätt med total transparens. 

 

När det kommer till den första aspekten beskriver R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019), R2 

(personlig kommunikation, 2 april 2019), R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) och R4 

(personlig kommunikation, 10 april 2019) att de inte uppfattar någon indikation på att icke-talanger 

inom organisationen skulle känna sig uteslutna. Respondenterna beskriver att eftersom dessa 

medarbetare inte vet om att de inte är talanger, är detta inte ett problem. R3 beskriver att eftersom alla 

medarbetare har perform-samtal, uppfattar organisationen att de känner sig uppmärksammade. Om 

individen skulle vara en icke-talang, vet han eller hon inte om det. Vidare uppfattas inte icke-talanger 

heller känna att de har lägre förväntningar på sig, vilket medför att organisationerna inte heller uppfattar 

dessa som mindre effektiva.  

  

“Nej, det är ju i så fall kopplat till den delen att man faktiskt inte har potential eller intresset. 

Och det är ju klart, då kanske de är mindre effektiva. Det kan man absolut vara, men de är inte 

mindre effektiva och gör ett mindre bra jobb på den nivån som vi tycker är okej.” (R3, personlig 

kommunikation, 5 april 2019). 

 

R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) instämmer med detta och beskriver att minskad 

motivation inte är på grund av att de inte vet om att de inte är talanger. Utan att det finns en grupp med 

medarbetare, ungefär 11 procent som är väldigt tidskrävande och skapar en del problem för 
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organisationen. Detta är på grund att de inte känner något engagemang alls till att arbeta, men detta har 

inte att göra med organisationens arbete kring talent management.  

 

När det vidare kommer till den andra aspekten beskriver R5 (personlig kommunikation, 11 april 

2019) att de har total transparens kring hur organisationen arbetar med att satsa på deras talanger. Med 

andra ord är inte detta hemligt på något sätt. Många medarbetare kan enligt Swailes (2013) då känna 

sig uteslutna på grund av att de inte blir utvalda, men R5 har beskrivit det som motsatsen.  

 

“Nej, vi har inte fått några sådana reaktioner på detta, snarare tvärtom. Medarbetarna  

tycker att det är bra att organisationen satsar på detta.” (R5, personlig  

kommunikation, 11 april 2019). 

 

R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) beskriver vidare att organisationen tillgodoser alla sina 

medarbetare med utvecklingsplaner som medarbetarna går igenom tillsammans med sina chefer där de 

får återkoppling. R5 beskriver att det är viktigt att de känner sig sedda och att det finns en dialog.  

 

Oavsett aspekt, alltså om organisationen har valt att vara transparenta eller inte, uppfattas inte icke-

talanger medföra negativa reaktioner på grund av deras exkluderande tillvägagångssätt. Eftersom R1, 

R2, R3, och R4 har valt inte vara helt transparenta, går det inte att säga vad utfallet hade varit om det 

hade varit tvärtom. Samtliga av dessa organisationer uppfattar dock inte att de behandlar talanger som 

att de besitter speciella krafter, vilket är det som skulle kunna anses vara konsekvensen för icke-

talangers minskade effektivitet i arbetet (Swailes, 2013). Baserat på samtliga aspekter går det 

därmed inte att bekräfta studiens antagande 3a, nämligen att ett exkluderande tillvägagångssätt 

uppfattas av organisationen medföra negativa reaktioner hos de medarbetare som anses vara 

icke-talanger. 

5.3.2 Antagande 3b 

Studiens tionde antagande är att ett exkluderande tillvägagångssätt medför negativa effekter på de 

organisatoriska resultaten. Gelens et al. (2013) beskriver att de negativa reaktioner som uppstår hos 

icke-talanger kan överväga de positiva reaktioner som uppstår hos talanger. Detta kan vidare resultera 

i en negativ helhetseffekt på de organisatoriska resultaten. Utifrån insamlad empiri har vi identifierat 

två aspekter. Dessa är: 1) ett fåtal negativa reaktioner hos icke-talanger, samt 2) talangers 

omsättningsgrad. 

 

Utifrån den första aspekten menar samtliga respondenter att de inte upplever att negativa reaktioner 

från de som inte är identifierade som talanger på något sätt överväger talangers positiva reaktioner, 

vilket Gelens et al. (2013) menar kan hända om organisationer arbetar utefter ett exkluderande 

tillvägagångssätt. Detta är på grund av att samtliga av dessa organisationer inte berättar för deras icke-

talanger att de inte är identifierade som talanger. R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) beskriver 

att det enbart har varit ett fåtal negativa reaktioner från icke-talanger. 

 

”Visst finns det enstaka medarbetare som är lite avundsjuka på att de inte har blivit 

utvalda, men här är det då viktigt att cheferna är tydliga i sina perform-samtal och 

förklarar varför.” (R3, personlig kommunikation, 5 april 2019). 

 

Precis som R3, beskriver även R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) att det endast varit ett fåtal 

som visat sitt missnöje. 
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”Det har inte varit några negativa reaktioner överlag. Vi gör det inte mer dramatiskt än 

vad det är, utan bara säger som det är och medarbetarna verkar vara helt okej med det.” 

(R5, personlig kommunikation, 11 april 2019). 

 

R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) beskriver att organisationen dock var lite oroliga för 

negativa reaktioner i ett annat land där de har sin verksamhet med tanke på kulturella skillnader, och att 

de då inte skulle vara lika mottagliga för detta sätt att arbeta med talent management. Det visade sig 

dock inte bli så som de befarade. 

 

Vad det gäller den andra aspekten och upplevelsen kring att talent management skulle ha bidragit till 

hög omsättningsgrad bland icke-talanger beskriver samtliga respondenter att detta inte är något som har 

drabbat deras organisationer. R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019), R2 (personlig 

kommunikation, 2 april 2019) och R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) beskriver istället att 

de ser på detta ur ett annat perspektiv. De uppfattar att det snarare är de personer som har höga 

ambitioner och vill vidare, som försvinner först från organisationen. 

 

”Vi kan ju inte hindra personer från att de lämnar organisationen, men vi jobbar på att 

försöka få dem att stanna lite längre än vad de skulle ha gjort om vi inte hade arbetat med 

talent management.” (R5, personlig kommunikation,11 april 2019). 

 

I enlighet med det som R5 beskriver, för R2 ett liknande resonemang. 

 

”Vi tror snarare att det skulle vara värre att inte ha talangprogram eller 

utvecklingsprogram. Detta är på grund av att det är viktigt att utveckla högpresterande 

medarbetare för att behålla dem inom organisationen.” (R2, personlig kommunikation, 

2 april 2019). 

 

Det som då Gelens et al. (2013) antyder, nämligen att om organisationer slår samman det höga antalet 

intentioner av omsättningar bland de som är icke-talanger tillsammans med det låga antalet intentioner 

bland talanger, skulle det ändå resultera i en låg bibehållandekvot av medarbetare, stämmer inte i någon 

av respondenternas fall. Trots att icke-talanger bildar den största gruppen inom dessa organisationer (i 

och med att samtliga organisationer har ett exkluderande tillvägagångssätt av talent management), är 

det inte dem som lämnar organisationen, utan det är talangerna. Att en ojämn resursallokering skulle 

leda till en negativ nettoeffekt på de organisatoriska resultaten (Gelens et al., 2013), är inget som 

stämmer i det här fallet heller utifrån samtliga respondenters uppfattningar. 

 

Samtliga organisationer har sammanfattningsvis inte har uppfattat några negativa reaktioner från icke-

talanger som skulle ha påverkat organisationen något nämnvärt. Det är snarare talangerna som lämnar 

organisationen först, vilket innebär att det inte är icke-talangerna som har den största inverkan på de 

organisatoriska resultaten. Detta går emot det som Gelens et al. (2013) samt Harris och Foster (2010) 

beskriver i sin forskning. Respondenterna hävdar dock att de talanger som väljer att lämna 

organisationen inte bidrar med någon avsevärd påverkan på de organisatoriska resultaten i dagsläget. 

Baserat på samtliga organisationers beskrivningar går det inte att bekräfta studiens antagande 

3b, nämligen att ett exkluderande tillvägagångssätt medför negativa effekter på de 

organisatoriska resultaten.  
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5.3.3 Antagande 3c 

Studiens elfte antagande är att ett exkluderande tillvägagångssätt medför att arbetsgivaren inte ger alla 

medarbetare utvecklingsmöjligheter. Arbetsgivaren har moraliska skyldigheter gentemot alla sina 

medarbetare, och att få utvecklas är något som bör gälla för alla (Swailes, 2013). Talent management 

kan dock ses som en process som enbart ger högpresterande medarbetare speciell behandling i 

organisationen (Harris & Foster, 2010). Med utgångspunkt från insamlad empiri har vi identifierat tre 

aspekter. Dessa är: 1) att alla i organisationen ges utvecklingsmöjligheter, 2) utvecklingsmöjligheter 

skiljer sig åt inom organisationen, samt 3) att övriga faktorer styr utvecklingsmöjligheterna.  

 

Den första aspekten, nämligen att ge alla medarbetare inom organisationen utvecklingsmöjligheter, är 

samtliga respondenter eniga kring då de alla poängterar vikten av detta. R1 (personlig kommunikation, 

29 mars 2019) beskriver att organisationen exempelvis alltid annonserar sina tjänster internt först. Det 

är såklart inte alla medarbetare som vill ta del av dessa utvecklingsmöjligheter. Vidare beskriver R2 

(personlig kommunikation, 2 april 2019) att det finns många olika utvecklingsmöjligheter samt att 

organisationen har en skyldighet att utveckla alla sina medarbetare.  

 

Vidare gällande den andra aspekten, beskriver dock samtliga respondenter att 

utvecklingsmöjligheterna skiljer sig åt på grund av deras talangprogram. R3 (personlig kommunikation, 

5 april 2019) beskriver att skillnaden mellan talangers och icke-talangers utveckling är att de som blir 

identifierade som talanger får möjligheten att gå ett av deras talangprogram. Alla medarbetare får dock 

möjligheten att utvecklas på något sätt. Likt R3, beskriver dock R5 (personlig kommunikation, 11 april 

2019) följande: 

 

“Det blir ju lite mer att talangerna kanske får vara med om lite mer i form av projekt och så 

vidare, vilket är det som i så fall skulle medföra att de får lite mer utveckling.” (R5, personlig 

kommunikation, 11 april 2019). 

 

Organisationer kan enligt Swailes (2013) beskrivas inte ta ett lika stort ansvar gentemot alla sina 

medarbetare på grund av arbetet med talent management. Utifrån respondenternas uppfattningar handlar 

det dock inte om några större skillnader. R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) beskriver att 

utöver talangprogrammet har alla medarbetare samma förutsättningar. Att ge alla medarbetare 

utvecklingsmöjligheter är väldigt viktigt för samtliga organisationer.  

 

Utifrån den tredje aspekten är problematiken som kan finnas med det, enligt R1 (personlig 

kommunikation, 29 mars 2019), att de aldrig kommer lyckas utveckla alla medarbetare eftersom alla 

medarbetare inte vill utvecklas. Dessutom kan behoven styra, vilket innebär att det inte alltid finns en 

önskvärd utvecklingsmöjlighet att erbjuda direkt. De konsekvenser som kan uppkomma på grund av 

detta är enligt Harris och Foster (2010) uppfattad orättvisa samt ojämlikhet. Samtliga organisationer 

beskriver dock att detta inte är något som de har upplevt. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att samtliga respondenter uppfattar att deras organisationer 

tar ett moraliskt ansvar för alla sina medarbetare. Arbetet med ett exkluderande tillvägagångssätt inom 

talent management är något som Meyers och Woerkom (2013) påstår skulle kunna leda till att ett etiskt 

dilemma uppstår om organisationen inte hanterar alla medarbetare. Detta är något som samtliga 

organisationer inte har upplevt vilket medför att studiens antagande 3c, nämligen att ett 

exkluderande tillvägagångssätt medför att arbetsgivaren inte ger alla medarbetare 

utvecklingsmöjligheter, därmed dementeras. 
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5.3.4 Antagande 3d 

Studiens tolfte antagande är att organisationer upplever att icke-talanger känner en lägre 

arbetstillfredsställelse än vad talanger gör på grund av deras uppfattning av låg distributiv rättvisa. 

Utifrån det exkluderande tillvägagångssättet som tillämpas i arbetet med talent management kan icke-

talanger uppleva en låg distributiv rättvisa när de inte får lika höga belöningar som talangerna (Gelens 

et al., 2013). Detta kan resultera i att icke-talangers arbetstillfredsställelse blir lägre (Gelens et al., 2013). 

Utifrån detta har vi identifierat två aspekter kring hur organisationer uppfattar icke-talangers 

arbetstillfredsställelse. Dessa är: 1) icke-talanger upplever inte en orättvisa kring belöningar, samt 2) att 

icke-talanger förväntar sig belöningar likt talangers.  

 

Den första aspekten grundar sig i att den distributiva rättvisan handlar om i vilken utsträckning en 

medarbetare anser att de mottagna resurserna av organisationen är i balans med sin egen uppskattning 

av hans eller hennes bidrag (Greenberg, 1990). R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) uppfattar 

att alla medarbetare förväntar sig en hög lön för det arbete de utför oavsett om de är en talang eller icke-

talang. Med andra ord uppfattar alltså organisationen att samtliga medarbetare vill ha rätt lön i relation 

till prestation. R5 (personlig kommunikation, 11 april 2019) instämmer med detta och menar att oavsett 

vilken nivå medarbetare befinner sig inom organisationen, förväntar sig alla en hög belöning. När 

medarbetare då inte får vad de förväntar sig upplever de en låg distributiv rättvisa (Gelens et al., 2013). 

Detta innebär att icke-talanger kommer att jämföra sina belöningar med talangers belöningar (Gelens 

et al., 2013). Både R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019) och R4 beskriver att eftersom de inte 

identifierar medarbetare som icke-talanger, menar respondenterna på att de inte upplever att 

medarbetare skulle uppleva någon orättvisa kring belöningar. Icke-talanger jämför inte sina belöningar 

med talangernas och kan därför inte ha en lägre arbetstillfredsställelse i relation till detta (Colquitt et 

al., 2001; Gelens et al., 2014; Thunnissen et al., 2013a). 

 

När det kommer till den andra aspekten uppfattar R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) till 

skillnad från R2 och R4 att det dock finns icke-talanger inom organisationen som anser sig vara en 

talang och därför borde få belöningar likt talangerna. Detta uppkommer när individen verbalt framför 

det till sina chefer. 

 

“Det kan finnas några enstaka individer som ser sig själv som talanger. Här är det då  

viktigt att chefen tar det där samtalet och förklara tydligt anledningen till varför individen inte 

är en talang i dagsläget. Problemet ligger snarare i att chefer ofta inte vågar ta dom här samtalen. 

Kontentan av detta har då blivit att det istället är jag som HR-chef har fått ta dessa samtal för 

att chefen inte har vågat.” (R3, personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 

Gelens et al. (2013) menar att icke-talanger förväntar sig nämligen också en hög belöning, vilket leder 

till att de är mer benägna att uppfatta en relativt låg distributiv rättvisa när de inser att de inte har fått 

lika höga belöningar som talangerna. Trots detta beskriver R3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) 

att deras organisation inte upplever att det skulle vara någon skillnad på icke-talangers och talangers 

arbetstillfredsställelse.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera utifrån R2, R4 och R5 att de inte upplever att icke-talanger 

upplever någon orättvisa kring belöningar, eller att icke-talanger jämför sina belöningar med talangers. 

På grund av detta upplever de inte att icke-talanger skulle ha en lägre arbetstillfredsställelse. Det fanns 

dock ett undantag, vilket var R3 som kunde beskriva hur en låg uppfattad distributiv rättvisa kunde 

uppkomma. R3 beskriver dock att det inte finns en skillnad i arbetstillfredsställelse mellan talanger och 
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icke-talanger. Studiens antagande 3d, nämligen att organisationer upplever att icke-talanger 

känner en lägre arbetstillfredsställelse än vad talanger gör på grund av deras uppfattning av låg 

distributiv rättvisa, går därmed inte att bekräfta. 

5.3.5 Antagande 3e 

Studiens trettonde antagande är att organisationer upplever att icke-talanger utför en lägre arbetsinsats 

än vad talangerna gör på grund av deras uppfattning av låg distributiv rättvisa. Utöver att ett 

exkluderande tillvägagångssätt kan resultera i att icke-talangers arbetstillfredsställelse blir lägre 

(Colquitt et al., 2001; Gelens et al., 2014), kan det även resultera i att deras arbetsinsatser sjunker 

(Cohen-Charash & Spector, 2001; De Cooman et al., 2009). Utifrån detta har vi identifierat tre aspekter 

kring hur organisationer uppfattar icke-talangers arbetsinsatser. Dessa är: 1) ingen transparens i 

organisationen, samt att icke-talangers arbetsinsatser är lägre, 2) ingen transparens i organisationen, 

samt att icke-talangers och talangers arbetsinsatser inte skiljer sig åt, samt 3) transparens, samt ingen 

lägre arbetsinsats hos icke-talanger.  

 

Det första aspekten grundar sig i att om medarbetare upplever att de får lägre belöningar än vad de har 

förväntat sig kan det resultera i att deras arbetsinsatser sänks (Cohen-Charash & Spector, 2001; De 

Cooman et al., 2009; Gelens et al., 2014). R1 (personlig kommunikation, 29 mars 2019) beskriver 

utifrån detta att deras organisation inte har uttalat att de arbetar med talent management. Därmed kan 

icke-talangers förväntningar på att få en lika hög belöning som talangerna inte vara befintlig. De kan 

därför inte uppleva att de får lägre utkomster än vad de har förväntat sig i relation till talangernas 

belöning (Cohen-Charash and Spector, 2001; De Cooman et al., 2009; Gelens et al, 2014). R1 menar 

att talangers arbetsinsatser är högre på grund av att de påvisar ett mycket högt engagemang, vilket gör 

att produktiviteten ökar. Icke-talangers lägre arbetsinsats kan dock inte kopplas till att de skulle uppleva 

en lägre distributiv rättvisa, i och med att organisationen inte har uttalat att de arbetar med talent 

management. 

 

När det kommer den andra aspekten beskriver R2 (personlig kommunikation, 2 april 2019), R3 

(personlig kommunikation, 5 april 2019) och R4 (personlig kommunikation, 10 april 2019) att deras 

organisationer inte uppfattar att icke-talangers arbetsinsatser skiljer sig något i relation till talangers. R2 

beskriver att medarbetare inte identifieras som icke-talanger och därför upplever inte heller 

organisationen någon större skillnad på deras arbetsinsatser. I och med att icke-talanger inte blir 

informerade om sin status, kan de inte heller jämföra sina belöningar med talangers belöningar (Gelens 

et al., 2013). 

 

Den tredje aspekten utgår från att det är en av organisationerna som är mer transparent än övriga kring 

sitt arbete med talent management, nämligen R5. Trots detta beskriver R5 (personlig kommunikation, 

11 april 2019) att organisationen inte uppfattar en lägre arbetsinsats hos icke-talangerna i relation till 

talangernas. 

 

“Nej, arbetsinsatsen skiljer sig inte. Det kan finnas enstaka som har tyckt det har inte har varit 

rätt att de inte kom med i talangprogrammet, men detta är inte något som har påverkat deras 

arbete. Chefen ser till att ha ett samtal med dessa personer och jag tror att de flesta har 

förståelse.” (R5, personlig kommunikation, 11 april 2019). 

 

Sammanfattningsvis går det att fastställa att organisationerna har olika syn när det kommer till icke-

talangers arbetsinsatser, då vissa menar att den är lägre än talangers, medan vissa menar att den inte 
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skiljer sig åt. Det går dock utifrån deras uppfattningar inte att göra en koppling till att icke-talangers 

lägre arbetsinsats skulle ha något att göra med en lägre upplevd distributiv rättvisa. Studiens antagande 

3e, nämligen att organisationer upplever att icke-talanger utför en lägre arbetsinsats än vad 

talangerna gör på grund av deras uppfattning av låg distributiv rättvisa, går därmed inte att 

bekräfta. 

5.3.6 Sammanfattning av antagande 3a, 3b, 3c, 3d och 3e  

Inom utmaningsområdet etik och rättvisa har samtliga antaganden dementerats. Utifrån analysen kring 

antagande 3c beskriver organisationerna tydligt att de ger alla medarbetare utvecklingsmöjligheter, och 

att alla ska ha möjlighet att få ta del av detta. Detta är något som kan kopplas vidare till antagande 3a 

och 3b. I och med att alla medarbetare inom organisationerna har någon form av utvecklingsplan, 

uppstår inte några negativa reaktioner från icke-talanger kring att organisationen arbetar med ett 

exkluderande tillvägagångssätt inom talent management. Uppfattar inte organisationen några negativa 

reaktioner hos icke-talangerna är det vidare logiskt att det inte heller kommer medföra några negativa 

effekter på organisationens resultat.  

 

Utöver att alla medarbetare får utvecklingsmöjligheter, kan det vidare finnas andra anledningar till 

varför icke-talanger inom organisationen inte upplever ett missnöje utifrån antagande 3a, nämligen 

transparensen kring talent management. Då alla respondenter förutom R5 har valt att inte vara 

transparenta blir det svårt för icke-talanger att uppfatta ett missnöje. Organisationers val av att inte vara 

transparenta är något som även påverkar antagande 3d och 3e, då icke-talanger inte uppfattas ha 

möjligheten att jämföra sina belöningar med talangers. Arbetstillfredsställelsen och arbetsinsatsen kan 

vara lägre, men inte i relation till den distributiva rättvisan som kan finnas hos icke-talanger. Utifrån 

detta går det att konstatera att organisationers val till att inte vara transparenta kring vilka som blir 

utvalda till talanger och vilka som är icke-talanger, uppfattas ha en betydande inverkan på utmaningarna 

som kan finnas inom etik och rättvisa.  

 

Avslutningsvis, utifrån antagande 3c framförs det att alla medarbetare får utvecklingsmöjligheter. 

Eftersom organisationen tar sitt moraliska ansvar kan detta ha en påverkan kring varför övriga 

antaganden inom utmaningsområdet etik och rättvisa har dementerats. Om en arbetsgivare väljer att ge 

en talanggrupp specialbehandling finns risken att denne blir anklagad för att favorisera en grupp framför 

en annan, vilket kan bli en utmaning (Swailes, 2013). Utmaningen kan leda till ojämlikhet eller 

uppfattad orättvisa inom organisationen (Harris & Foster, 2010). Hade respondenterna inte givit alla 

medarbetare utvecklingsmöjligheter, finns möjligheten att resultatet av de övriga antagandena hade sett 

annorlunda ut. Då denna studie förhåller sig utifrån ett organisationsperspektiv, kan det vara svårt för 

organisationer att avgöra hur medarbetare faktiskt uppfattar etiken och rättvisan inom talent 

management, om inte en konkret undersökning bland alla medarbetare har utförts. Därför kan 

utmaningarna med etik och rättvisa behöva undersökas utifrån ett medarbetarperspektiv. Utifrån avsnitt 

5.3 går det dock att konstatera att organisationer inte uppfattar etik och rättvisa som ett 

utmaningsområde.  
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Figur 7. Sammanfattning kring organisationers uppfattning av utmaningsområdet etik och rättvisa 

(Hedberg & Svensson, 2019). 

5.4 Hur utmaningsområdena 1) definitionen, 2) strategi och implementering, 

samt 3) etik och rättvisa är sammanlänkade 

Nedan i figur 5 visas vilka av studiens antagande som har bekräftats respektive dementerats. De svarta 

pilarna bekräftar studiens antagande medan de grå pilarna dementerar studiens antaganden. Utifrån de 

streckade pilarna framgår det även vilka av studiens antagande som varken går att bekräfta eller 

dementera. 

 

 
 

Figur 8. Organisationers uppfattningar kring de tre utmaningsområdena (Hedberg & Svensson, 2019). 

Det går att konstatera att det första utmaningsområdet, nämligen definitionen, är något som 

organisationer uppfattar som en utmaning i dagsläget. Trots att respondenter trycker på att de har 

välarbetade processer för att minska tvetydigheten kring begreppen talent management och talang, 
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kvarstår ändå en okunnighet och osäkerhet generellt hos ledare. Detta har gjort att det finns en 

problematik kring att begränsa arbetet med talent management.  

 

Det första utmaningsområdet kan vidare påverka det andra utmaningsområdet, nämligen strategi och 

implementering, och vara en anledning till att organisationen enbart ser till att välja talanger utifrån 

önskade kompetenser i dagsläget, samt finna den bästa möjliga individen för arbetet. Detta då det är 

svårt att definiera begreppet, och det krävs utförliga processer och samtal för att förtydliga för samtliga 

i organisationen vad talent management innebär. Därav är det en anledning till att arbetet är 

tidskrävande. Att då se till framtida kompetenser hade varit ytterligare en utmaning som hade tagit upp 

alldeles för stora resurser av organisationen.   

 

Mellan det andra utmaningsområdet och det tredje utmaningsområdet, nämligen etik och rättvisa, skulle 

det rent teoretiskt gå att göra en koppling. Detta då kontentan av en ogenomtänkt strategi samt felaktig 

implementering skulle kunna leda till att etiska utmaningar, och en orättvisa uppstår hos medarbetare. 

Utifrån studiens empiriska material har det dock inte kunnat påvisas en koppling ur ett 

organisationsperspektiv. Ingen av respondenterna upplevde att utmaningsområdet som berör etik och 

rättvisa var befintligt inom deras organisationer. För att eventuellt kunna påvisa att det finns en koppling 

mellan det andra utmaningsområdet och det tredje, skulle det tredje utmaningsområdet behöva studeras 

utifrån ett medarbetarperspektiv.  

 

Slutligen går det att konstatera utifrån studiens empiriska diskussion att definitionen samt strategi och 

implementering uppfattas av organisationer vara två utmaningsområden. Vidare har det gått att bekräfta 

att etik och rättvisa inte uppfattas vara ett utmaningsområde utifrån ett organisationsperspektiv.  
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6. Slutsats 

I studiens sista avsnitt presenteras det att studiens syfte har uppnåtts, vilket var att beskriva 

organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management: 1) definitionen, 

2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa. Utöver detta förs studiens bidrag fram och 

kunskapsgapet kan vidare konstateras att det inte har uppfyllts. Det har avslutningsvis kunnat resultera 

i nya förslag på vidare forskning.  

6.1 Organisationernas uppfattning av de tre stora utmaningsområdena inom 

talent management 

Då tidigare forskning tydligt har framfört att talent management inte är ett oproblematiskt område inom 

organisationer (Lewis & Heckman, 2006), har denna studie fokuserat på att beskriva organisationers 

uppfattningar kring detta. Utifrån litteratur på området, har det tydligt gått att identifiera tre 

utmaningsområden som är mer frekvent förekommande än andra, nämligen: 1) definitionen, 2) strategi 

och implementering, samt 3) etik och rättvisa. Syftet för studien blev därmed att beskriva 

organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management: 1) definitionen, 2) 

strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa. 

  

För att kunna beskriva organisationers uppfattningar kring dessa tre utmaningsområden inom talent 

management upprättades 13 antaganden som är baserade på teori kring var och en av dessa 

utmaningsområden. Utifrån den empiriska diskussionen har fem antaganden gått att bekräfta, sex av 

antagandena har dementerats, samt två antaganden har varken gått att bekräfta eller dementera (se figur 

5). Trots att samtliga av studiens antaganden inte har gått att bekräfta, kunde vi dock beskriva hur 

organisationer uppfattar var och en av dessa tre utmaningsområden. Detta har gjorts genom att vi har 

kunnat bekräfta att organisationer uppfattar att definitionen, samt strategi och implementering är två 

utmaningsområden inom talent management. Vidare kunde vi även bekräfta att etik och rättvisa inte 

uppfattas vara ett utmaningsområde utifrån ett organisationsperspektiv. I och med detta har studiens 

syfte uppnåtts, nämligen att beskriva organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom 

talent management: 1) definitionen, 2) strategi och implementering, samt 3) etik och rättvisa.  

 

Utifrån de antaganden som har kunnat bekräftas i denna studie har vi kunnat dra slutsatser kring varför 

dessa antaganden har bekräftats, samt hur dessa antaganden påverkar varandra. Utöver detta har vi även 

kunnat dra slutsatser kring varför övriga antaganden inte har gått att bekräfta. Dessa slutsatser har 

resulterat i att vi har kunnat utveckla en modifierad modell utifrån figur 5. Dessa slutsatser samt modell 

presenteras nedan i avsnitt 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.3. 

6.1.1 Antaganden som har bekräftats samt deras kopplingar 

Organisationerna uppfattar att de har bra genomgångar av när det kommer till att få ledare att förstå vad 

talent management innebär genom bland annat kalibreringsövningar. Trots detta finns det brister, och 

utifrån analysen kring antagande 1a uppfattas ledare vara okunniga kring vad begreppet talang samt vad 

talent management innebär. Därav bör exempelvis dessa kalibreringsövningar ses över och utvecklas, 

för att försäkra sig om att alla ska ha kunskap kring vad begreppet talang och talent management 

innebär. Det behöver nödvändigtvis dock inte vara kalibreringsövningarna som är felet, utan det kan 

vara andra orsaker som ligger bakom ledares osäkerhet. Då organisationerna beskriver att ledare kan 

vara otåliga när det kommer till beslut inom talent management, skulle detta kunna vara en orsak till att 

organisationerna inte hinner hantera den osäkerhet som kan uppkomma kring processen. Ledares 

okunnighet som då bringar med sig en osäkerhet kan vidare ha en inverkan på begränsningen av arbetet 
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med talent management. Detta framkommer i analysen kring antagande 1c, nämligen att den tvetydiga 

definitionen bidrar till att det blir svårt för organisationer att begränsa deras arbete med talent 

management. 

 

Utifrån organisationernas uppfattningar har det framkommit att avgränsningen kring vilka som omfattas 

av talent management är en aning diffus. Okunnigheten hos ledare är något som kan påverka detta, 

vilket gör det svårt att begränsa vilka som ska omfattas av denna HR-strategi. Det går därför ytterligare 

en gång att understryka vikten av att se över processen kring att förtydliga definitionen av talent 

management, samt begreppet talang. Med andra ord går det att konstatera att ledares okunnighet är 

något som även påverkar avgränsningen kring talent management. Vidare är det då inte helt osannolikt 

att detta i sin tur skulle kunna ha en påverkan på arbetet med att få fram det ultimata urvalet inom talent 

management.  

 

Då okunnigheten leder till en osäkerhet bland ledare, kan detta i sin tur ha en inverkan på att urvalet tar 

lång tid. Detta är något som framkommer i analysen kring antagande 2a, nämligen att organisationer 

lägger ned mycket tid för att få fram det ultimata urvalet inom talent management. Begreppet talang är 

svårdefinierat och trots kalibreringsövningar har medarbetare inom organisationen ändå olika 

uppfattningar. Det är med andra ord nödvändigt att organisationer lägger ned en stor mängd tid och 

resurser för att försäkra sig om att alla ska ha den kunskap som krävs för att urvalet blir rätt. Detta är 

något som i sin tur kan påverka organisationer till att enbart välja ut högpresterande medarbetare som 

anses vara talanger i dagsläget. 

 

Då talent management är tidskrävande och organisationer redan uppfattar att det krävs en stor mängd 

resurser för att lyckas med urvalet, blir aspekten kring att se till framtida kompetenser för komplicerad 

för organisationer idag. I analysen kring antagande 2b beskrev organisationerna att de även vill kunna 

se till framtida kompetenser och att det är något som de strävar efter. Detta är nämligen något som 

organisationer bör göra för att säkerställa att talent management går i linje med affärsstrategin 

(Armstrong, 2011). Detta då framtida kompetenser en viktig del att ta hänsyn till för att organisationen 

ska lyckas med sin affärsstrategi på lång sikt. För att lyckas behöver alltså organisationen se till både 

personer som anses vara talanger i dagsläget samt har en framtida potential för att lyckas med sin 

affärsstrategi på både kort och lång sikt. Trots att organisationer bör sträva efter att arbeta på det här 

sättet för att uppnå strategiska mål, är de tvetydiga definitionerna av begreppen talang och talent 

management något som försvårar detta arbetssätt. Om det inte finns en tydlig vision av vad 

organisationen vill ha i dagsläget blir det svårt att skapa en tydlig vision för vad som behövs i 

framtiden. Även om organisationerna sedan skulle lyckas med att fastställa tydliga definitioner kring 

vad det innebär att vara en talang i dagsläget, samt vad en talang kommer att behöva besitta för 

kompetenser i framtiden kvarstår dock problemet att sedan lyckas behålla de identifierade talangerna, 

vilket är något som organisationer i dagsläget ser som en utmaning. 

 

Trots att vi inte kunde bekräfta antagande 2c, nämligen att organisationer prioriterar sin egen vinning 

av talent management, kvarstår utmaningen för organisationer att lyckas bemöta talangernas 

förväntningar. Detta är något som framkom i analysen kring antagande 2d, nämligen att organisationer 

uppfattar att talangers motivation till att arbeta hårdare minskar när de inte upplever en positiv utkomst 

från deras arbetsinsatser. Även om organisationerna faktiskt tar hänsyn till vad talangerna vill få ut av 

talent management, kommer det ändå alltid att finnas förväntningar kring utkomster oavsett om 

organisationerna är tydliga med vad talanger kan förvänta sig. Med andra ord går det att konstatera att 

det inte spelar någon roll om organisationen vill att det ska vara en win-win-situation. Talanger kommer 
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förmodligen alltid att ha förväntningar kring att bli utvalda, och detta är ett scenario som är nästintill 

oundvikligt. Organisationer kan nämligen inte styra verksamhetens behov, vilket gör det omöjligt att 

möta alla talangers förväntningar fullt ut. De kan absolut sträva efter att minimera risken för att missnöje 

uppstår, men det är osannolikt att det skulle gå att eliminera den risken helt.  

6.1.2 Antaganden som inte har bekräftats 

Det första antagandet som inte gick att bekräfta var antagande 1d, nämligen att organisationer upplever 

en minskad motivation hos medarbetare om det inte framgår tydligt om de är en talang eller inte. I 

analysen kring detta antagande framgick det att organisationerna inte är transparenta i sitt arbete kring 

talent management, vilket medför att inte alla medarbetare får reda på sin status. Det som kan 

konstateras utifrån det här är att valet av att inte ha transparens gör att utmaningar som skulle kunna 

uppkomma i arbetet med talent management kan undvikas.  

 

Ett antagande som vidare varken har gått att bekräfta eller dementera är antagande 1b, nämligen att 

management fashion theory har haft en inverkan på organisationers implementering av talent 

management. Vissa respondenter menade att det kunde ha haft en inverkan, medan andra menade att 

det förmodligen inte hade haft det. En sak som de dock hade gemensamt var att de inte var fullt 

införstådda kring vad anledningen var till att de implementerade denna HR-strategi. På grund av detta 

var det svårt att bekräfta antagandet, men också svårt att dementera det. Det skulle kunna vara en 

utmaning för organisationer, men eftersom detta är något som de flesta har arbetat med under en väldigt 

lång tid hade de respondenter som representerade organisationerna inte funnits med så lång tid tillbaka. 

Det är alltså svårt att få en konkret uppfattning, och därmed svårt att dra några slutsatser kring detta.  

 

Ytterligare ett antagande som varken har gått att bekräfta eller dementera är antagande 2c, nämligen att 

organisationer prioriterar sin egen vinning av talent management framför talangernas. Det framgick att 

det råder delade meningar kring vem som ska gynnas av denna HR-strategi. Vissa respondenter menade 

att det är organisationen som gynnas av talent management, medan andra menade att båda parter ska 

gynnas av detta. På grund av dessa tudelade meningar, gick det varken att bekräfta eller dementera detta 

antagande. Att detta antagande skulle vara en utmaning påverkas alltså av organisationers olika syn på 

processen samt deras syn på utkomsten med talent management.  

 

Alla antaganden som berör etik och rättvisa, nämligen 3a, 3b, 3c, 3d och 3e, var fem antaganden som 

inte kunde bekräftas. Anledningen till att samtliga dessa antaganden dementeras beror på att 

organisationerna inte uppfattar etik och rättvisa som en utmaning utifrån deras perspektiv. Då studiens 

antagande 3c, nämligen att ett exkluderande tillvägagångssätt medför att arbetsgivaren inte ger alla 

medarbetare utvecklingsmöjligheter, inte kunde bekräftas, kan det ha påverkat att de övriga 

antagandena som berör etik och rättvisa inte heller har kunnat bekräftas. Då samtliga organisationer ger 

alla medarbetare utvecklingsmöjligheter, uppfattar de att det varken råder några etiska problem eller 

upplevd orättvisa bland medarbetare. Det går alltså att konstatera att detta inte är en utmaning för 

organisationer, och något som vi vidare anser bör studeras utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Organisationerna har tryckt på att alla medarbetare ges utvecklingsmöjligheter och att de tar sitt 

moraliska ansvar. Hur medarbetarna själva utifrån deras perspektiv uppfattar utmaningen kring etik och 

rättvisa är något som inte har studerats då detta inte var syftet med studien. Om det hade studerats utifrån 

ett medarbetarperspektiv finns möjligheten att resultatet hade sett annorlunda ut.  
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6.1.3 Modifierad modell 

Sammanfattningsvis går det utifrån detta att fastställa att definitionen har en inverkan på övriga 

antaganden som har bekräftats och därmed utgör utmaningar för organisationer. Med andra ord går det 

att konstatera att definitionen har en avgörande roll i arbetet med talent management, då det utöver 

aspekterna kring definitionen i sig även påverkar området strategi och implementering till att vara en 

utmaning för organisationer. De antaganden som inte har gått att bekräfta kan vidare förklaras genom 

att de påverkas av att organisationerna inte har en transparens inom organisationen, inte har kunskap 

kring ett visst antagande eller att organisationerna har olika uppfattningar samt olika syn på talent 

management. Vidare bör utmaningsområdet som berör etik och rättvisa att studeras utifrån ett 

medarbetarperspektiv då medarbetarnas uppfattning kan skilja sig från organisationen. Utifrån detta har 

figur 6 tagits fram som är en modifierad modell av figur 5 utifrån denna slutsats.  

 

 
 

Figur 9. Modifierad modell av vilka utmaningsområden som kan ses ur ett organisationsperspektiv 

respektive medarbetarperspektiv (Hedberg & Svensson, 2019). 

6.2 Kunskapsgap och bidrag 

Organisationernas uppfattning kring de tre utmaningsområdena har utifrån studiens kvalitativa 

datainsamling gått att beskriva, vilket har bidragit till att syftet har kunnat besvaras. Studiens deduktiva 

ansats har gjort att kunskapsgapet till viss del gått att fylla utifrån de antaganden som har kunnat 

bekräftas i studiens empiriska diskussion. Detta då det enbart har gått att bekräfta antaganden inom två 

av studiens tre utmaningsområden kring talent management. Då etik och rättvisa inte har gått att 

identifiera som ett utmaningsområde utifrån ett organisationsperspektiv, betyder det inte att det inte är 

ett utmaningsområde inom organisationer. På grund av detta finns det fortfarande ett kunskapsgap att 

fylla. För att kunna fylla detta kunskapsgap och få en helhetsbild över om samtliga dessa tre 



 

 

 

58 

utmaningsområden är utmaningar inom organisationer, behövs det tredje området etik och rättvisa, 

studeras ytterligare. Studiens resultat har dock bidragit med viss kunskap, vilket har mynnat ut i ett 

teoretiskt bidrag och ett praktiskt bidrag. 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Utifrån teori har den insamlade empirin kunnat analyseras, och utifrån detta har vi kunnat ge en tydlig 

beskrivning av organisationers uppfattningar kring de tre utmaningsområdena inom talent management. 

Med hjälp av studiens hermeneutiska förhållningssätt samt forskningsstrategi har vi kunnat bekräfta 

fem av studiens antaganden och med detta kunnat konstatera att definitionen samt strategi och 

implementering uppfattas vara två utmaningsområden utifrån ett organisationsperspektiv (se figur 9). 

Vidare gick det utifrån den empiriska diskussionen att dra slutsatsen att definitionen har en avgörande 

roll i arbetet med talent management, vilket även påverkar utmaningsområdet strategi och 

implementering. Bekräftandet av dessa två utmaningsområden samt kopplingen mellan dessa har 

resulterat i en ny användbar modell som presenteras nedan som figur 10, vilket är studiens teoretiska 

bidrag.  

 

 

 
Figur 10. Modell över bekräftade antaganden (Hedberg & Svensson, 2019). 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Modellen över de bekräftade antagandena, figur 10, är förutom ett teoretiskt bidrag även ett praktiskt 

bidrag. Modellen är grundad utifrån uppfattningar av studiens fem respondenter. I denna modell framgår 

vilka av studiens antaganden som är bekräftade. Denna modell kan ses som ett praktiskt bidrag för de 

organisationer som arbetar med HR-strategin talent management. Då studien är baserad på ett målstyrt 

urval och bekvämlighetsurval, samt att modellen endast har grundats på uppfattningar av fem 

organisationer utifrån en multipel fallstudie, kan det praktiska bidraget i allmänhet inte generaliseras 

till andra organisationer. Denna modell är något som organisationer har möjlighet att reflektera över, 
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och vidare se till hur detta påverkar deras organisation och deras arbete med talent management. Utifrån 

respondenternas beskrivningar har det framkommit flera perspektiv eftersom de arbetar med processen 

på olika sätt, och därför har modellen bara en viss överförbarhet till andra organisationer. Dessa olika 

sätt att se på, samt arbeta med dessa två utmaningsområden inom talent management gör det möjligt 

skapa en god uppfattning. Studiens praktiska bidrag utgörs med andra ord av vår modell över bekräftade 

antaganden som utifrån detta kan användas för organisationer som ett hjälpmedel för att se över deras 

eget arbete med talent management samt dess utmaningsområden. 

6.3 Förslag på vidare forskning  

Studiens kunskapsgap har vidare kunnat mynna ut i två förslag till vidare forskning. För att fylla 

kunskapsgapet presenteras nedan två förslag i detta avsnitt, nämligen 1) medarbetarperspektiv och 2) 

induktiv ansats. 

 

1) Medarbetarperspektiv 

Etik och rättvisa inte har kunnat bekräftas vara ett utmaningsområde utifrån ett organisationsperspektiv, 

men utifrån den empiriska diskussionen går det vidare inte heller att utesluta att det inte är en utmaning 

inom organisationer. Den empiriska diskussionen presenterar enbart organisationernas uppfattningar av 

detta utmaningsområde som till stor del berörs av medarbetarnas uppfattningar. För att skapa sig en 

uppfattning kring om etik och rättvisa är ett utmaningsområde bör detta studeras utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Med hjälp av en deduktiv ansats skulle detta kunna studeras utifrån befintlig teori 

för att se om utmaningsområdet antingen kan bekräftas eller dementeras. I och med detta finns det ett 

intresse i att se om medarbetarnas uppfattning förhåller sig likt organisationernas. 

 

2) Induktiv ansats 

Då denna studie har utgått ifrån en deduktiv ansats, har vi endast kunnat konstatera vad organisationer 

har för uppfattningar kring tre specifika utmaningsområden utifrån befintlig teori på området. Talent 

management och dess utmaningsområden skulle därför vidare kunna studeras utifrån en induktiv ansats. 

Genom att förhålla sig till ett nyfiket och flexibelt förhållningssätt kan ny information vidare leda till 

att teori genereras för att öka förståelsen. Det kan resultera i att nya utmaningsområden eventuellt skulle 

uppkomma hos organisationer som inte framgår i denna studie. Vidare kan organisationer fritt beskriva 

hur de tolkar utmaningar inom talent management. Detta ger möjlighet för att skapa en ny teoriram, 

vilket gör det möjligt att finna nya utmaningar som inom teorin inte har framkommit eller bidra till nya 

teoretiska kopplingar inom de befintliga utmaningsområdena.  
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Bilaga 1. Kartläggning av utmaningsområden 

  

Tabell 4. De 22 utvalda artiklarna som användes vid identifiering av utmaningsområdena (Hedberg & 
Svensson, 2019). 

  

Kategorier 
 

Artiklar Definitionen Etik och 
rättvisa 

Framtiden Intresse 
konflikter 

Analys 
och 
mätning 

Strategi och 
implementering  

Harris och Foster 
(2010) 

 X     

Collings och 
Mellahi (2009) 

    X X 

Downs och Swailes 
(2013) 

 X     

Van Zyl, Mathafena 
och Ras (2017) 

X X     

Garrow och Hirsh 
(2008) 

X X  X  X 

Gelens, Dries och 
Pepermans (2013) 

 X     

Iles, Preece och 
Chuai (2010) 

X     X 

Lewis och Heckman 
(2006)   

X    X X 

Mellahi och 
Collings (2010) 

X   X X X 

Meyers och 
Woerkom (2013)   

 X X    

Moczydlowska 
(2014)  

X    X X 

Nilsson och 
Ellström (2011) 

X   X  X 

Reilly (2008) X  X   X 

Saadat och 
Eskandari (2016)  

     X 

Sonnenberg, 
Zijderveld och 
Brinks (2013)   

 X    X 

Sultan Singh (2017)   X X     

Swailes (2013)    X     

Tafti, 
Mahmoudsalehi 
och Amiri (2017)   

X    X X 

Tansley (2011)   X X     

Thunnissen (2015)       X X X 

Thunnissen, Boselie 
och Fruytier 
(2013a) 

X X  X   

Thunnissen, Boselie 
och Fruytier 
(2013b) 

X     X 

n = antal artiklar 13 11 2 5 6 13 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Tabell 6. Intervjuguide (Hedberg & Svensson, 2019) 

Bakgrundsfrågor 

Inledande frågor Följdfrågor 
1. Vad är din position och din 

roll? 
Vad är din roll inom talent management och hur påverkar du arbetet kring 
talent management? 

2. Skulle du vilja presentera 
hur eran organisation 
arbetar med talent 
management? 

Hur ser strukturen/ processen ut för arbetet kring talent management i 
organisationen? 
 

Huvudfrågor 

Utmaningsområde Huvudfråga Följdfråga 
Definitionen 3. Har ledare inom er organisation 

fått en tydlig genomgång kring vad 
begreppet talang innebär, samt vad 
talent management innebär? 

 

Upplever ni att ledare känner en 
osäkerhet kring detta? 
 
Om ja, på vilket sätt kan det utspela 
sig? 
 
Om det finns en osäkerhet hos ledare, 
hur påverkar det organisationens 
utveckling? 
 
Uppfattar ni att ledare har kunskap 
till hur talent management ska 
appliceras till verksamheten? 
 
Skulle ni säga att HR är eniga om 
definitionen av talent management 
och begreppet talang? 
 

Definitionen 4. Implementerade ni talent 
management på grund av det är en 
omtalad trend bland organisationer? 

Var det några externa parter utöver 
organisationen själv som påverkade 
beslutet till att implementera talent 
management? 
 
Skulle ni säga att implementeringen 
av talent management har givit ett 
bättre rykte? 
 
Har talent management bidragit till 
några grundläggande förändringar 
inom organisationen? 
 
Tror ni organisationen förstod fullt ut 
vad talent management innebar när 
de implementerade det? 
 
Tror ni att de uppfattade begreppet 
som vagt? 
 

Definitionen 5. Sträcker sig begreppet talang till att 
innefatta alla medarbetare i 
organisationen? 
 

Om alla medarbetare omfattas av 
talent management, ser ni då till att 
alla de ska utvecklas, belönas och 
motiveras? 
 
Finns det olika uppfattningar inom 
organisationen kring vad begreppet 
talang innebär? 
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Skiljer sig sättet att identifiera talang 
mellan olika avdelningar? 
 

Definitionen 6. Har alla medarbetare i er 
organisation fått till sig personligen 
om de är en talang eller inte? 

Om ja, hur går ni tillväga när ni 
berättar detta? 
 
Om nej, upplever ni en minskad 
motivation hos de medarbetare som 
inte har fått ett tydligt besked? 
 
På vilket sätt märker ni av det? 
 
Om ni inte berättar för medarbetare 
om de är en talang eller inte, får ni 
någon indikation på att de inte skulle 
veta sitt värde i organisationen? 
 

Strategi och implementering 7. När organisationen gör urvalet av 
talanger, ser ni då till att hitta den 
bästa möjliga individen för arbetet? 

Vad vill organisationen få ut för 
resultat när det kommer till urvalet av 
talanger? 
 
Vad är den viktigaste aspekten för er 
att se till när det kommer till urvalet 
av talanger? 
 
Skulle ni som organisation anse att 
arbetet med urvalet av talent 
management kan vara tidskrävande?  
 
Om ja, på vilket sätt? 
 
Har ni någon gång gjort ett urval av 
talanger som inte har givit ett önskat 
resultat? 
 

Strategi och implementering 8a. Är era krav som ska uppfyllas för 
att en anställd ska räknas som talang, 
enbart baserade på önskade 
kompetenser i dagsläget? 
 
 

Vad baserar sig dessa krav på? 
 
Tar ni med framtida 
kompetensbaserade aspekter när ni 
skapar ramen för vem som anses vara 
en talang? 
 

Strategi och implementering 8b. Tillsätter ni alla nyckelroller i 
organisationen med enbart 
högpresterande personer? 
 

Hur går ni tillväga när ni väljer ut de 
högpresterande medarbetarna? 
 

Strategi och implementering 8c. Anser ni att det är svårt att 
förutspå vad organisationen behöver 
för kompetenser i framtiden? 
 

Använder ni er av några diagnostiska 
verktyg? 
 

Strategi och implementering 9. Ser ni främst till att det är 
organisation som ska gynnas av 
arbetet kring talent management? 
 

Hur stort ekonomiskt fokus finns det 
med målen inom talent 
management? 
 
Vad vill företaget uppnå med talent 
management? 
 
Tar dessa mål hänsyn till vad 
talangerna vill få ut av talent 
management? 
 



 

 

 

vii 

Tar ni hänsyn till talangers 
professionella utveckling i arbetet 
med talent management? 
 

Strategi och implementering 10. Är ni medvetna om vad 
talangerna har för förväntningarna 
kring utkomsten av deras 
arbetsinsatser inom talent 
management? 
 

Finns det några mål som 
medarbetarna är missnöjda med och 
på vilket sätt märker organisationen 
av detta? 
 
Märker ni av om talangerna är 
missnöjda med utkomsterna av deras 
ansträngningar?  
 
Hur utspelar sig detta? Får de 
attitydproblem? 
 

Etik och rättvisa 11a. Upplever ni någon indikation på 
att icke-talanger känner sig uteslutna 
i organisationen? 
 

Om ja, på vilket sätt utspelar sig 
detta? 
 
Om nej, vad är anledningen till det? 
 
Har det framgått om icke-talanger 
känner att talanger behandlas på ett 
mer speciellt sätt i förhållande till 
andra medarbetare? 
 

Etik och rättvisa 11b. Upplever ni att icke-talanger 
känner att organisationen har lägre 
förväntningar på dem? 
 

Upplever ni då att icke-talanger blir 
mindre effektiva i sitt arbete?  
 
Hur utspelar sig detta? 
 
Kan det utspela sig på något annat 
sätt utöver minskad effektivitet? 
 

Etik och rättvisa 12a. Upplever ni att negativa 
reaktioner från icke-talanger 
överväger de positiva reaktionerna 
från talangerna? 
 

Hur skulle du säga att organisationen 
uppfattar att det påverkar de 
organisatoriska resultaten? 
 

Etik och rättvisa 12b. Upplever ni att talent 
management bidrar till en hög 
omsättningsgrad bland icke-talanger? 
 

Om ja, hur upplever ni att det 
påverkar de organisatoriska 
resultaten? 
 

Etik och rättvisa 13a. Ger organisationen 
utvecklingsmöjligheter till alla 
medarbetare? 
 

Skiljer sig utvecklingsmöjligheterna 
mellan talanger och icke-talanger? 
 
Om ja, hur uppfattas det av 
medarbetarna och deras chefer? 
 

Etik och rättvisa 13b. Hur ser organisationen på att ge 
alla medarbetare 
utvecklingsmöjligheter? 
 

Anser ni att det finns någon 
problematik kring detta? 

Etik och rättvisa 14a. Upplever ni att icke-talanger 
förväntar sig en hög belöning för sin 
prestation? 
 

Upplever ni att icke-talanger jämför 
sina belöningar med talangers? 
 
Om ja, har det då fått några negativa 
konsekvenser? 
 

Etik och rättvisa 14b. Hur upplever organisationen att 
icke-talangers arbetstillfredsställelse 
är i relation till talangers? 
 

Finns det en markant skillnad? 
 
Hur utspelar sig detta för icke-
talangerna? 



 

 

 

viii 

 

Etik och rättvisa 
 
 

15. Hur upplever organisationen att 
icke-talanger arbetsinsats är i relation 
till talangers? 
 

Finns det en markant skillnad? 
 
Hur utspelar sig detta för icke-
talangerna? 
 

Avslutande fråga 
16. Avslutningsvis, är det något som du skulle vilja tillägga som vi inte har kommit in på tidigare kring talent 
management? 

 

 


