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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka platschefers upplevelser av 

arbetet med Talent Management inom en svensk organisation. Resultatet visade att 

platschefernas upplevelse av verksamhetens arbete med Talent Management till viss del var 

positiva men också att det finns förbättringsmöjligheter. Företagets kultur och arbetsklimat 

var några av de positiva aspekterna som nämndes. Däremot önskades det bättre information 

kring ämnet och fler möjligheter till karriäravancemang inom organisationen. Dessa resultat 

går i linje med tidigare forskning om Talent Management vad det gäller arbetet med att 

attrahera, utveckla och behålla medarbetare. 

Nyckelord: Talent Management, platschefer, Employer Branding, 

kompetensutveckling, företagskultur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate site managers experience of Talent 

Management within an organisation in Sweden. The result showed that the site managers 

experience of the company’s work with Talent Management to certain extent were positive 

but also that there were areas that could improve. The company’s culture and working climate 

were two of the positive aspects that were mentioned. However, better information about the 

topic and the possibility for career development within the business were desired. These 

results go hand in hand with prior research about Talent Management as it relates to 

attracting, developing and retaining employees.  

Keywords: Talent Management, site managers, Employer Branding, competence 

development, company culture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till platscheferna och HR-chefen som 

medverkat i denna studie. Det har varit mycket lärorikt och roligt att få ta del av deras 

upplevelser och tankar. Ett varmt tack riktas även till min handledare Igor Knez som under 

uppsatsens gång kommit med goda råd och feedback.  
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   Introduktion 

Talent Management 

Med den globaliserade och dynamiska arbetsmarknaden som råder idag, tillsammans 

med den nya generation som kliver in på marknaden, gäller det för företag och organisationer 

att arbeta strategiskt för att hålla sig konkurrenskraftiga. För att göra just detta är det vanligt 

bland företag att arbeta med Talent Management (Tarique & Schuler, 2010).   

 Många menar att begreppet Talent Management (TM) grundades I slutet av 90-talet, 

då konsultföretaget McKinsey uttryckte ”War for Talent”, där de såg fördelarna i att kunna 

attrahera, utveckla och behålla talanger inom organisationen som en konkurrenskraftig förmån 

(Collings & Mellahi, 2009).          

 TM är ett område som blivit mer och mer populärt de senaste åren. Trots detta finns 

det fortfarande bristande forskning kring ämnet och delade meningar om vad TM betyder och 

praktiskt innebär. De delade meningarna visar sig bland annat genom de flertal skildringar 

som beskriver hur TM kan användas. Lewis och Heckman (2006) nämner tre olika 

inriktningar, där det första perspektivet på TM handlar om typiska HR-funktioner så som 

urval, rekrytering och kompetensutveckling.       

 Nästa avgränsning inriktas på talangpooler, att arbeta med ett effektivt flöde av de 

anställda inom organisationen. Det vill säga att arbetsstyrkan planeras och används på 

lämpliga positioner (Lewis & Heckman, 2006).      

 Vidare beskriver de också ett tredje sätt att använda sig av TM som koncentrerar sig 

på talangfulla personer generellt, där fokus ligger på att fylla alla positioner med talanger och 

så kallade ”A-spelare” (Lewis & Hackman, 2006).      

 Wikström och Martin (2012) använder TM som ”...hur man på ett systematiskt och 

strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller samt även ibland avveckla rätt 

medarbetare...” (2012, s.9). För att företag ska kunna nå goda resultat och framgång är det, 

enligt författarna, en förutsättning att på ett effektivt sätt kunna hantera och utveckla sina 

anställdas kompetens. Vidare anser de även att TM är något som blir allt viktigare på grund av 

bland annat att nya generationer vill ha ett jobb som är roligt, utmanande och utvecklande 

utan att behöva arbeta långa dagar, vilket innebär att företag behöver skapa en arbetsplats där 

dessa krav möts (Wikström & Martin, 2012).       

 Då det fortfarande finns så pass delade meningar om vad TM praktiskt innebär är jag 

intresserad av att undersöka hur det arbetas med och uppfattas av en organisation i Sverige. 

Wikström och Martin (2012) anser att TM skall tillämpas av framförallt mellanchefer då 
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dessa är mest involverade i den dagliga verksamheten på nära håll. Därför har jag i denna 

studie valt att intervjua platschefer inom den valda organisationen. Det är platscheferna som 

rekryterar och utvecklar sin personal samt identifierar vilket kompetensbehov som behövs 

inom företaget. För att få en ingång i och förståelse för organisationens arbete med TM 

kommer jag i en förstudie intervjua den ansvarige HR-chefen.    

 Som nämnt ovan finns det flertalet sätt att använda sig av TM. I denna studie är 

utgångspunkten att TM syftar till att attrahera, utveckla och behålla medarbetare (Wikström & 

Martin, 2012). Nedan redogörs därför tidigare forskning inom de nämnda områdena attrahera, 

utveckla och behålla medarbetare. 

Attrahera 

Employer Branding är ett koncept som många företag använder sig av för att locka till 

sig nya medarbetare. I stora drag handlar det om att som företag presentera på ett tydligt sätt, 

både internet och externt, varför det är attraktivt att arbeta hos just dem. Genom att förmedla 

de funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelarna med att arbeta inom den aktuella 

organisationen promotas företagets Employer Brand (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 Som nämnt ovan är Employer Branding något som kan jobbas med både internt och 

externt. Intern Branding syftar till att på ett effektivt sätt kommunicera varumärket till de 

anställda, visa medarbetarna vilket värde och relevans varumärket har samt att inom 

organisationen kunna koppla jobben till att leverera varumärkets essens (Bergström, 

Blumenthal & Crothers, 2002).         

 Vidare kan intern Branding också förklaras som strategiska processer inom ett företag, 

så som intern kommunikation, ledarskaps utövningar, utbildningsstöd och belöningsprogram. 

Kort sagt genom att sprida varumärkets värderingar bland sina anställda arbetar ett företag 

med intern Branding. För att intern Branding ska bli framgångsrikt och mynna ut i goda 

resultat är det betydelsefullt att ledningen inte bara talar om företagets uppdrag och vision, 

utan att de själva föregår med gått exempel i praktiken och beter sig och agerar så som de vill 

att de anställda ska handla (Vatsa, 2016).      

 Extern Branding kan enligt Berthon, Ewing och Hah (2005) redogöras med fem 

faktorer som företag kan använda för att attrahera ny personal. Dessa fem faktorer är 

ekonomiskt värde, intresse värde, socialt värde, utvecklingsvärde och tillämpligs värde. 

 För att lyckas med Employer Branding är det viktigt att det finns ett samspel mellan 

extern och intern Branding. Detta för att potentiella medarbetare ofta söker råd och ställer 

frågor om hur det är att arbeta på företaget hos redan etablerade anställda. För att öka 
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dragningskraften hos både nya och redan arbetande anställda är det viktigt att företaget tydligt 

uttalar sig om värdet att vara anställd hos just dem. Exempelvis kan detta göras genom att ha 

en välarbetad karriärsida på företagets hemsida, delta i seminarier och konferenser samt med 

mun till mun metoden av nuvarande anställda. Det sist nämnda kräver en kultur av tillit, 

transparens och ansvarsskyldighet (Vatsa, 2016).     

 Det är av största vikt att ledningen inom organisationer prioriterar arbetet med att 

attrahera talanger högt på listan för att det ska bli möjligt att genomföra. I en undersökning 

som McKinsey genomfört visade det sig att endast 23 procent av cirka 6000 chefer ansåg att 

företaget de arbetade på attraherade mycket talangfulla personer (Hiltrop, 1999).  

 McKinsey har även granskat vad det är som gör att vissa företag är bättre än andra på 

att attrahera och locka till sig talanger. Resultaten visar att de företag som lyckas bättre med 

just detta är de som är duktiga på att specificera vilken typ av egenskaper, förmågor och 

personer de behöver till sin verksamhet. Att rekrytera kontinuerligt istället för att bara 

rekrytera när öppna positioner uppstår är också ett framgångskoncept enligt denna 

undersökning (Hiltrop, 1999).       

Utveckla 

 För att ett företag ska kunna nå goda resultat och framgång är det, enligt Wikström & 

Martin (2012) en förutsättning att på ett effektivt sätt kunna hantera och utveckla sina 

anställda. Även Ramlall (2004) menar att anställda föredrar att arbeta i utmanande miljöer där 

möjligheter finns att lära sig nya saker, avancera till nya positioner och att kunna bidra till 

organisationens framgång. Att få chansen till personlig utveckling i ett område som den 

anställde visar intresse och framgång inom är också eftertraktat bland anställda.  

 Just möjlighet till personlig utveckling är något som de flesta medarbetarna önskar sig 

allra mest av sin arbetsgivare. Att kompetensutveckla sin personal behöver inte enbart betyda 

att de skickas på kurser och traditionella utbildningar. Wikström och Martin (2012) anser att 

kompetensutveckling handlar om så mycket mer än så.  ” Det innefattar en mängd olika 

förmågor som ren fackkunskap, färdigheter av olika slag, nätverk och personliga relationer, 

erfarenheter och värdering” (2012 s.86).       

 Vidare skriver författarna om en användbar tumregel som kan användas för att 

utveckla kompetens inom företaget, denna kallas 70-20-10-regeln. Innebörden i denna regel är 

att 70 procent av kompetensutvecklingen sker i den anställdas egna roll genom nya och 

utmanande arbetsuppgifter samt större ansvar. Därefter syftar de 20 procenten till 

kompetensutveckling inom företaget. Exempel på hur detta kan yttra sig i praktiken är genom 
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jobbrotation, mentorprogram och kunskapsdelning genom seminarier. Resterande 10 procent 

avser extern utbildning så som kurser och utbildningar (Wikström & Martin, 2012). 

 Förutom möjligheten till personlig utveckling är också chanserna till att testa på 

många olika jobb något som den nya unga generationen efterfrågar. Det blir därför allt 

viktigare för företag att kunna erbjuda och matcha karriärmöjligheter till sina anställda 

(Wikström & Martin, 2012).  

Behålla 

Begåvade medarbetare är ofta medvetna om sitt värde och att de är eftertraktade. Då 

deras möjligheter att byta både position och företag är stora, är nyckeln till goda resultat inte 

bara att lyckas rekrytera talangerna utan också att behålla dem (Urbancová & Vnoučková, 

2015).  Förutom kompetensen företaget går miste om när medarbetare väljer att lämna är 

personalomsättning ofta också en mycket kostsam historia för organisationen. Vidare visar 

tidigare forskning även på att förlust av viktig personal påverkar innovation negativt (Ramlall, 

2003).            

 En viktig komponent till att locka till sig och behålla medarbetare är genom att ha en 

attraktiv företagskultur. (Saadat & Eskandari, 2016). Företagskultur kan beskrivas som de 

värderingar, principer och övertygelser som delas av organisationens medarbetare. Kulturen 

som råder inom ett företag är ett resultat av tidigare händelser inom organisationen, 

marknaden, ledarstil, kulturen som existerar i landet samt vilken typ av medarbetare som 

arbetar på företaget (Nikpour, 2017).        

 Länge har bra betalt toppat önskelistan hos arbetande människor men nu verkar nya 

tider vara här. Istället för höga löner och status visar forskning att fokus skiftat till att 

medarbetare snarare värdesätter work-life balance (Wallace, Lings, Cameron & Sheldon, 

2014). Work-life balance syftar till att hjälpa medarbetarna att uppnå en bra balans mellan 

arbetslivet och privatlivet, oavsett om man är förälder eller inte. Möjliga sätt för företag att 

kunna skapa en work-life balance för sina anställda är genom att exempelvis erbjuda arbete 

hemifrån och flexibla arbetstimmar. Tanken är att work-life balance inte ska påverka den 

ekonomiska framgången för varken den anställda eller företaget (White, Hill, McGovern, 

Mills & Smeaton, 2003).        

 Ramlall (2004) skriver om flertalet viktiga faktorer för att kunna implementera och 

utveckla arbetet med bevarandet av medarbetare. En av dessa är arbetsmiljö. Enligt författaren 

vill anställda arbeta i en miljö som erbjuder en produktiv, kamratlig och respektfull 

omgivning. Vidare menar författaren att rättvishet har en betydelsefull del i arbetet med att 
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behålla personal inom företaget. Med rättvishet syftar Ramlall (2004) till att medarbetare vill 

bli belönade och omhändertagna på ett rimligt sätt oavsett deras kön, etnicitet, ålder etc. 

Enligt Ramlall (2004) bör belöningar vara större till dem som presterar högre och engagerar 

sig mer.            

 Att placera sina anställda i utmanande jobb innan de är redo för dem samt att inte 

tillåta lågpresterande medarbetare stanna i sina positioner under flera år är enligt Hiltrop 

(1999) framgångsrika koncept som talangvinnande företag använder sig av för att behålla sin 

personal. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur platschefer i en organisation upplever 

arbetet med TM. Studien fokuserar på platscheferna eftersom det är dessa som arbetar med 

TM praktiskt och på en vardaglig basis.  

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever platschefer arbetet med TM inom organisationen?  

2. Vilka utvecklingsområden upplever respondenterna att det finns med TM på 

företaget? 

Metod 

Detta är en kvalitativ studie med framförallt en deduktiv ansats då intervjuguiden och 

resultatredovisningen utgår ifrån tidigare forskning och framförallt Wikström och Martin 

(2012) definition av TM. Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod och dessa var av 

semistrukturerad karaktär, vilket betyder att en del av intervjun var mer strukturerad med 

frågor kopplade till information jag ville åt från alla deltagarna medan den andra delen var 

mer öppen där möjligheten gavs att anpassa frågorna efter stunden för att på så vis kunna få 

en så bra insyn som möjligt i deltagarens upplevelser (Merriam, 2009).   

 Det aktuella företaget där studien ägt rum är anonym i denna undersökning och 

kommer därav nämnas som ”företaget” eller ”organisationen” i denna uppsats. Även 

intervjupersonerna som deltagit i studien är anonyma och omnämns därför som Respondent 1, 

Respondent 2 och så vidare.   
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Deltagare och urval         

 Inom kvalitativa studier är det allt som oftast mest passande att välja ett strategiskt 

urval. Detta för att så mycket och så bra information som möjligt, kopplat till 

forskningsfrågan, ska kunna hittas. I denna studie var syftet att titta på hur det faktiskt ser ut 

på just ett specifikt företag. Därför kom jag att använda mig av något som kallas ”purposeful 

sampling” (Merriam, 2009).          

 ”Purposeful sampling” innebär att forskaren själv väljer ut deltagare till sitt urval som 

hen finner bäst lämpade att ta lärdom från. Denna metod utgår från att forskaren är ute efter 

att upptäcka och förstå nya insikter, snarare än att hitta något genomsnitt och det är därför 

passande att deltagarna väljs ut efter var forskaren anser kunna hitta mest information 

(Merriam, 2009). Deltagarna bestod av sex platschefer på samma företag. Platscheferna är 

spridda över olika städer i landet, har arbetat olika länge inom organisationen och är både män 

och kvinnor. Gemensamt för platscheferna är att de arbetar inom samma division på företaget. 

Allt som allt består organisationen av fem olika divisioner men denna studie har följaktligen 

fokuserat på endast en av dessa. 

Tillvägagångssätt 

För att få en bredare och djupare bild av TM inom företaget kontaktades HR-chefen 

för en intervju som en slags förstudie. Intervjuguiden som användes till HR-chefens intervju 

baserades på tidigare forskning och definitioner av TM (se bilaga 1). Genom att först intervjua 

HR-chefen skapades en bättre förståelse för hur den valda organisationen arbetar med TM och 

jag fick på så vis en bättre utgångspunkt att skapa en relevant intervjuguide (se bilaga 2) till 

platscheferna som var näst på tur att bli intervjuade. Intervjuguiderna till platscheferna 

strukturerades utefter teman som tolkats utifrån det HR-chefen berättade om hur företaget 

arbetar med TM samt av tidigare forskning. De temana som användes som struktur för 

intervjuguiden till platscheferna var definition, attrahera, rekrytering och urval, talanger samt 

utveckla och behålla. Intervjuguiden bestod sammanlagt av 14 frågor till HR-chefen och 18 

frågor till platscheferna. Att platscheferna blev de medarbetare som intervjuades beror på att 

det främst är de som arbetar med TM i praktiken inom företaget.    

 Ett mail skickades ut till valda platschefer inom organisationen och sex stycken av 

dessa deltog i studien. Av de intervjuade platscheferna var tre kvinnor och tre män. 

 Intervjuerna genomfördes via telefon, då det geografiska avståndet omöjliggjorde ett 

personligt möte. Telefonintervjuerna spelades in för att kunna fånga upp och analysera det 

som uttryckts men som ar svårt att få ner på papper, så som betoningar och tonfall. För att bli 
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så avslappnad som möjligt i rollen som intervjuare och för att se vilka frågor som kändes 

passande och naturliga att ställa, genomfördes en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna 

ägde rum. Efter intervjuerna var genomförda transkriberades intervjuerna för att på så vis 

kunna göra en grundlig analys av resultaten. 

Analys   

 I enlighet med Merriam (2009) har jag använt mig av metoden kategorikonstruktion 

för att analysera data som samlats in. Kategorikonstruktion innebär att transkriberingen läses 

igenom och i samband med detta görs anteckningar och kommentarer när data relaterad till 

frågeställningarna hittats. Genom att sedan gruppera kodningar som verkar höra samman 

bildas kategorier eller teman av mönster och regelbundenheter som upptäckts.  

 Intervjuerna transkriberades till fullo och till varje intervju skapades separata 

dokument. Dokumenten lästes grundligt igenom flera gånger och efter att ha kodat data och 

hittat genomgående ämnen kategoriserades dessa till adekvata teman. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) skriver om forskningsetiska principer där de fyra 

huvudreglerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet ingår. Alla dessa rekommendationer har jag tagit del av till denna studie.   

 Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick veta syftet med studiens 

utförande, både i mailet som skickades ut samt i samtalet innan intervjun genomfördes. 

Medverkandena fick även till sig att deltagandet var helt frivilligt och de hade rätten att 

avbryta deras medverkan när som.        

 Då respondenterna själva valde att svara på mailet som skickades ut med frågan om de 

fanns intresse att delta i studien, har hänsyn även tagits till samtyckeskravet. Att flertalet av 

personerna som mottagit mailet valde att tacka nej till deltagandet är ytterligare en bekräftelse 

på att det fanns en valfrihet att vara med i studien eller ej.      

 Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarna i forskningen inte ska kunna 

identifieras och att anonymitet kan intygas. Genom att både i skrift och tal berätta för 

intervjupersonerna att både de själva och företaget är anonyma i studien uppfylldes även det 

ovan nämnda konfidentialitetskravet.          

 Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att  uppgifterna som samlats 

in i undersökningen endast är tillför det aktuella forskningsändamålet. Då jag endast använt 
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det insamlade materialet till denna studie och inte har någon intention att sprida informationen 

vidare ha också detta krav tagits till hänsyn.  

Resultat 

 Under analysarbetet framkom fyra olika teman. Det är utifrån dessa som resultatet 

kommer redovisas.  

Kultur och klimat  

Flertalet av platscheferna uttryckte att företaget är en väldigt trivsam och omtyckt 

plats att arbeta på. Ett av incitament till detta är att personalen har en handlingsfrihet i arbetet 

de utför. Under intervjuerna framkom det också att företaget har en väldigt öppen kultur och 

ett bra driv genom hela organisationen: 

”Tycker att alla bidrar till att det är en väldigt drivande och energifylld kultur ” 

(Respondent 3). 

”Ja jag tror att alla trivs. En av anledningarna är ju värderingarna och det ärliga och 

förtroendefulla budskapet som finns i företaget. Jag tror att alla känner sig stolta att 

jobba på ett företag som inte håller på med en massa fuffens och båg utan vi försöker 

vara ärliga och hjälpsamma och göra bra affärer” (Respondent 4). 

Även det prestigelösa klimatet beskrivs som en av anledningarna till varför de 

anställda trivs på arbetsplatsen. Med högt i tak och en ömsesidig respekt har medarbetarna lätt 

för att samarbeta och göra sin åsikt hörd. Det nämns också att kulturen är vänlig och att 

medarbetarna stannar för att de har väldigt roligt i arbetsvardagen och tillsammans med sina 

kollegor. 

Rekrytering  

 Arbetet med att attrahera personal till organisationen sker genom traditionell 

marknadsföring, deltagande i mässor och email utskick till specifika målgrupper som önskas 

intressera sig för företaget. Internt attraheras medarbetarna bland annat av goda ledare då det 

jobbas med att utbilda chefer. Även konkurrenskraftiga löner, bra ledarskap och värderingar 

är en del av Employer Branding-arbetet.       

 Dock råder det delade upplevelse bland respondenterna vad gäller delaktigheten i 

företagets arbete med att attrahera talanger till organisationen: 
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”Jag skulle säga att jag är inte speciellt insatt i det egentligen faktiskt. Det känns som 

att det är ett arbete som till viss del bedrivs centralt men egentligen inte påverkar 

lokalt speciellt mycket. Utan väldigt mycket av de här bitarna känns centraliserade 

inom företaget” (Respondent 3). 

 Att pris har delats ut till företaget för deras arbete kring att just attrahera personer till 

företaget är bekant och det nämns i en intervju att företaget har ett gott ryckte som 

arbetsgivare. Företaget upplevs ha en dragningskraft och det är högt tryck på de tjänster som 

efterfrågas: 

[…] ”det har hänt nog ganska mycket senaste åren egentligen med att synas och jobba 

med integration och ta liksom hand om kompetensen oavsett vem man är och var den 

kommer ifrån. Och liksom kunna jobba på det sättet känns det som att vi har vuxit på 

att bli mer, få högre attraktionskraft som arbetsgivare” (Respondent 5).  

 TM handlar ju inte bara om att hitta talanger utanför företagets dörrar utan även om att 

identifiera talanger internt. Flertalet av respondenterna upplever att de har svårt att se hur 

verksamheten engagerar sig för att behålla nyckelpersoner inom organisationen. De har svårt 

att se hur det arbetas aktivt med att identifiera talanger och känslan att man skulle kunna göra 

mycket mer en vad man gör uttrycks. En av intervjupersonerna resonerar att det är möjligt att 

företaget arbetar med att identifiera nyckelpersoner internt men att detta inte hunnits 

förmedlas ut till hen: 

”Jag har nog inte riktigt den kännedomen känner jag. Jag misstänker att det kanske 

bedrivs massa jobb kring de bitarna som inte går förbi mina öron. Och det kan väl ha 

och göra med att jag inte varit med så mycket i de diskussionerna eftersom jag är ny 

som platschef själv” (Respondent 6). 

Utvecklingsmöjligheter 

 Det framkommer att organisationen använder sig av metoden 70-20-10 för att 

kompetensutveckla sin personal. Önskan om att minska på delen där personalen ska lära av 

varandra interns uttrycks och istället efterfrågas större möjligheter till att kunna erbjuda annan 

form av kompetensutveckling till de anställda.     

 Åsikterna gällande vilka karriärmöjligheter det finns att erbjuda inom det aktuella 

företaget skiljde sig något åt. Svar från platscheferna antydde på att möjligheter finns, men att 

de är begränsade. Begränsningarna ligger bland annat i att det inom den arbetande divisionen, 
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där platscheferna jobbar, endast finns ett fåtal roller. På de flesta orter bara två. Under 

intervjutillfällena uppkom det önskemål att utveckla de redan existerande tjänsterna för att 

kunna behålla personal i en och samma tjänst under en längre tid: 

[…] ”Man kan lära sig otroligt mycket som konsultchef och det är en roll som man 

kan ha när man är 50 år gammal och när man är 25, och däremellan händer det ju 

väldigt mycket men att man kanske borde kolla upp tydligare steg inom företaget, ja 

nu har du kommit hit, jag vill att du ska kliva till de stegen nu och att det finns en 

tydligare plan för utveckling inom konsultchefsrollen. Det behöver inte betyda att man 

ska byta roll utan att man kan utvecklas inom rollen. Och det kan jag sakna lite” […] 

(Respondent 3). 

En av platscheferna upplevde att hen inte kunde göra så mycket alls för att utveckla 

rätt kompetens hos sina anställda: 

”Men som chef i min roll och utveckla dem och erbjuda dem andra tjänster är svårt” 

(Respondent 2). 

Däremot berättade andra platschefer om möjligheten de har till att erbjuda sina 

anställda att delta i projekt och andra sysslor som intresserar medarbetarna. Detta för att och 

få dem att växa och utvecklas i sina befattningar. Att ha utbyte med andra kontor inom 

organisationen och på så vis ta del av varandras verklighet och lärdomar var också något som 

beskrevs under intervjuerna. Möjligheten att använda stödfunktioner och HR för att utveckla 

kompetens hos sina anställda var ytterligare en upplevelse som framkom i undersökningen. 

Kommunikation  

 Företaget implementerar arbetet med TM till platscheferna genom flera kanaler. Bland 

annat används intranätverket, email, utbildningar och rådgivning. 

Dock anser respondenterna att arbetet kring TM skulle kunna utvecklas och att mer 

information om ämnet sprider sig. Att prata mer öppet om konceptet var något som nästan 

samtliga respondenter uttryckte önskemål kring: 

”Vi har redan utvecklat ett koncept rörande TM. Men jag känner tyvärr inte till det i 

tillräcklig utsträckning och där har vi problemet. Vi skulle absolut kunna jobba mer 

med det. Men då behöver den informationen längst ut i pisksnärten där jag befinner 

mig. […]vi skulle behöva prata mer om TM” (Respondent 1). 
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Intervjupersonerna upplever att det kommuniceras rätt så lite från HR ner till 

platscheferna när det gäller TM. En av deltagarna berättar att hen inte varit med om att man 

pratat om TM vid något sammanhang alls. En annan respondenterna uttrycker att ett forum 

gärna skulle få skapas, där det någon gång om året kunde förmedlas information kring TM 

från ledningen till platscheferna.  

Förutom önskan om bättre kommunikation från HR gällande TM presenterades också 

förslag om att förtydliga vad som faktiskt förväntas av platscheferna i frågan. Önskvärt vore 

att få veta hur arbetet med TM ska drivas och närmare förklaringar kring hur måldialoger ska 

skötas.  

Diskussion 

 Syftet var att undersöka hur platschefer på ett företag upplever arbetet med TM inom 

en organisation i Sverige, utifrån Wikström och Martin (2012) definition av TM som 

inbegriper dimensionerna attrahera, utveckla och behålla. Resultatet visade att 

intervjupersonerna hade både positiva upplevelser och mindre bra erfarenheter av företagets 

arbete med TM.         

 Gemensamt för respondenterna var att de upplever företaget som en trivsam 

arbetsplats med ett drivande och vänligt arbetsklimat. Däremot uttryckte flera av 

intervjupersonerna att kommunikationen kring ämnet TM gärna får förbättras och spridas i 

organisationen.           

 I enlighet med Ramlalls (2004) resonemang om att arbetsmiljö är en bidragande faktor 

till varför medarbetare väljer att stanna inom företaget tycks den studerande organisationen ha 

gjort ett gott arbete. Näst intill samtliga respondenter tycker arbetsplatsen har en trevlig, 

öppen och vänlig miljö. Även värderingarna och den ärliga kulturen nämndes som 

anledningar till varför medarbetarna trivs på företaget vilket går hand i hand med Saadat och 

Eskandaris (2016) teorier om att en attraktiv företags kultur gynnar arbetet med att behålla 

personal. En eftertraktad företagskultur och arbetsklimat kräver troligen hårt arbete och är 

inget som kommer oförtjänt, därför föreslås företaget fortsätta försöka behålla den goda 

stämningen som beskrivs för att upprätthålla medarbetarnas positiva upplevelser.   

 Förutom att behålla den personalstyrkan företaget redan har handlar TM också om att 

kunna attrahera nya talanger till verksamheten (Wikström & Martin, 2012). Detta verkar vara 

ett område som HR skulle kunna förmedla vidare på ett tydligare sätt, då platscheferna, trots 

vetskap om att företaget vunnit pris för det goda arbetet med att attrahera personal till 

företaget, tycks känna att detta går förbi deras öron. Exempelvis skulle workshops och 
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presentationer om Employer Branding kunna hållas för att få platscheferna att känna sig mer 

delaktiga i företagets framgång. Tidigare forskning visar nämligen på att det är eftertraktat 

hos medarbetare att möjligheten till att kunna bidra till organisationens framgång finns 

(Ramlall, 2004).         

 Wikström och Martin (2012) menar att det är väsentligt för företag att utveckla sina 

anställda för att nå goda resultat och framgång. Då företaget arbetar utefter modellen 70-20-

10 för att kompetensutveckla sin personal tycks verksamheten vara på god väg med att skapa 

utvecklingsmöjligheter för de anställda. Även om utvecklingsmöjligheter finns inom företaget 

upplevde dock flera respondenter att det finns begränsningar i möjligheten att erbjuda sina 

anställda nya karriärmöjligheter i form av vertikalt avancemang. Detta kan ses som något som 

limiterar företagets arbete med TM då möjligheten för medarbetarna att få nya utmanande 

jobb är en framgångsrik metod för att behålla de anställda i organisationen (Hiltrop, 1999). En 

lösning på detta skulle kunna vara att företaget påbörjar ett arbete med att skapa talangpooler 

för att få ett bättre flöde av arbetsstyrkan (Lewis & Heckman, 2006).  Medarbetarna får då 

större möjligheter till att prova nya roller och troligen hålls motivationen uppe när vetskapen 

finns att utvecklingsmöjligheter är inom räckhåll.       

 Företaget skulle eventuellt också behöva våga satsa och tro mer på sin personal än de 

gör i dagsläget. Satsa i den mening att de vågar placera de anställda i nya roller även om de 

inte är hundraprocentigt redo. Tidigare undersökningar har visat att det är ett 

framgångskoncept för att skapa en talangfull organisation (Hiltrop, 1999). Förutom att skapa 

talangpooler och satsa på sina medarbetare i nya roller är också utvecklandet av de redan 

existerande rollerna en alternativ lösning. Genom att utvidga de befintliga rollerna med större 

ansvar och mer avancerade uppgifter kan medarbetarna sannolikt känna att arbetet får en ny 

mening och viljan att stanna inom företaget växer.      

 Att låta mellanchefer få uträtta arbetet med TM bör vara av hög prioritet då det 

framför allt är dessa om ser det dagliga arbetet och i praktiken jobbar med att rekrytera, 

utveckla och behålla sina anställda (Wikström & Martin, 2012). För att uppfylla Wikströms 

och Martins tankar om att låta mellancheferna ta mer plats i utförandet av TM, upplevs det 

,utifrån respondenterna berättelser, att företaget har en del att jobba med. Framförallt tycks det 

råda en bristande kommunikation mellan HR och platscheferna beträffande hur företaget 

arbetar med TM samt vad som förväntas av platscheferna i frågan. Likt en av respondenterna 

förslog, skulle det exempelvis kunna skapas en plattform eller forum där TM kan diskuteras. 

För att förstärka kunskapen ytterligare skulle även utbildningar kring ämnet kunnat hållas där 

platscheferna får chansen att få en bättre insikt i vad TM innebär och hur det kan påverka 
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företaget framgångsmässigt.          

 Det är vanligt förekommande att potentiella nyrekryteringar hör av sig till redan 

existerande personal för att få en realistisk bild om hur arbetsplatsen verkar (Vatsa, 2016). För 

att undvika att de bitarna som av platscheferna uppfattas ha sina brister ska spridas och 

förvrängas ryktesvägen föreslås det att företaget arbetar med deras interna branding för att 

denna ska stå i samklang med deras externa.      

Studiens begränsningar  

 Då tanken med studien aldrig var att hitta generaliserbar information utan snarare 

fånga upp en verklig och trolig bild av platscheferna upplevelse av arbetet med TM, känns 

valet av kvalitativa intervjuer rätt även i efterhand. I de bästa av världar hade intervjuerna ägt 

rum ansikte mot ansikte och med mer intervjuerfarenhet i författarens bagage.   

 Ytterligare en begränsning i studien skulle kunna vara att författaren har känningar 

inom organisationen och att detta skulle påverka vad intervjupersonerna väljer att berätta eller 

avstå från att berätta. Att det endast varit en författare till studien skulle också kunna ses om 

en begränsning då det kan tänkas bli en högre grad av opartiskhet om fler personer skriver, 

granskar och analyserar materialet.  

Slutsats och vidare forskning 

 Slutsatsen som dras efter att undersökningen genomförts är att företagets arbete med 

TM har kommit en bra bit på vägen men att det hos platscheferna upplevs önskvärt att 

förbättra och utveckla arbetet ytterligare. Att skapa en tydligare länk mellan HR och 

platscheferna känns som en väsentlig åtgärd för att företagets arbete med TM ska kunna nå sin 

fulla potential. Framförallt för att platscheferna har en viktig del i det dagliga arbetet med att 

attrahera, utveckla och behålla medarbetarna på företaget.      

 Då denna studie är av en mindre storlek med endast ett fåtal deltagare är det av 

författaren införstått att det inte bör läggas allt för stor tyngd vid resultaten. För att öka 

möjligheterna till att kunna generalisera resultaten på en större population hade det varit 

intressant att utöka undersökningens omfattning. Detta skulle kunna göras genom att bredda 

antalet deltagare och också genom att göra samma undersökning på flera företag för att kunna 

göra jämförelser. Med tanke på den bristande forskningen gällande definitionen av TM hade 

även fler studier kring det varit uppskattat. Det hade också varit spännande att kika på 

nationella skillnader kopplat till TM, både gällande definitionen kring begreppet men även om 

arbetet med TM genererar olika resultat i olika länder och kulturer.  
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Bilaga 1, Intervjuguide till HR-chef  

Berätta lite kort om dig själv och din yrkesroll på företaget 

Hur implementeras arbetet med Talent Management till platscheferna? 

Vad gör ni för att attrahera talanger till företaget? 

Hur identifierar ni vilket kompetensbehov ni har inom organisationen? 

Vilka rekryteringsverktyg använder ni er av? 

Hur identifierar ni nyckelpersoner inom företaget? 

Vad gör ni för att ta tillvara på dessa talanger inom företaget då? 

Vad finns det för karriärmöjligheter för de anställda? 

Vad anser du att det är för företagskultur på företaget?  

Hur mäter ni resultatet kring Talent Mangament? 

Har ni märkt någon skillnad sen ni började arbeta med Talent Management strategiskt?  

Vilka för- respektive nackdelar upplever du av att arbeta med Talent Management? 

Vad upplever du är anledningen hos de anställda att de vill stanna inom företaget? 

Är det något annat som du skulle vilja tillägga om erat arbete kring Talent Mangament? 
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Bilaga 2, Intervjuguide till platschefer 

Personlig information 

Berätta om dig själv 

Beskriv din yrkesroll i organisationen 

Definition 

Talent Management är ett område som växt snabbt den senaste tiden. Vad betyder Talent 

Mangament för dig? 

Beskriv hur ni arbetar med TM på företaget? 

Hur upplever du att arbetet med TM förmedlats från ledningen/HR? 

Attrahera 

Beskriv din upplevelse av företagets arbete med att attrahera talanger till företaget 

Rekrytering och urval 

Hur identifierar du vilket kompetensbehov ni har på ert kontor? 

Vilka rekryteringverktyg använder du dig av? Vad tycker du om dessa? 

Talanger 

Anser du att företaget arbetar aktivt med att identifiera talanger/nyckelpersoner inom 

organisationen? Om ja, på vilket sett?  

Hur identifierar du nyckelpersoner inom din arbetsgrupp?  

Vad gör du för att ta tillvara på eventuella nyckelpersoner? 

Utveckla och behålla 

Vilken företagskultur upplever du att ni har inom organisationen? 

Vad upplever du att du kan göra för att utveckla rätt kompetens hos de anställda? 

Vilka karriärmöjligheter upplever du att du kan erbjuda de anställda?  

Upplever du att de anställda trivs och vill stanna inom företaget? Om ja, vad tror du är de 

främsta anledningarna? 
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Övrigt 

Vilka för- respektive nackdelar upplever du med att arbeta med TM? 

Skulle företaget kunna utveckla arbetet med TM? Om ja, hur då? 

Vill du till tillägga något? 

 

 


