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Begreppsdefinitioner 

Headhuntad: En rekryteringsprocess som handlar om att aktivt identifiera och rekrytera 

individer med nyckelkompetenser.  

 

Mentorskap: En person som besitter rollen som en informell ledare som ska vägleda och stötta 

andra individer som har juniora kunskaper. 

 

Platt organisationsstruktur: En organisation byggd på värderingar samt att strukturen är 

horisontell med för att hantera obalans och komplexitet.  

 

Ranking: Systematiskt utvärdera och bedöma prestationer efter ett poängsystem. 

 

Relationssamhälle: Ett kommunikativt samhälle där sociala relationer är en central del.  

 

Rekommendationssamhälle: En kommunikativ samhällsform som till stor del baseras på 

nätverksbyggande och rekommendationer genom sociala relationer, sociala medier och andra 

kommunikativa kanaler.  

 

Talang: De befintliga anställda och individer som rekryteras till konsultföretagen.  

 

Talang-pool: En rekryteringskanal som för ett register och samlar ett flertal potentiella talanger 

som kan vara attraktiva för att rekrytera.  
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1.Inledning  
I det inledande kapitlet presenteras undersökningsområdet för studien. Först kommer 

bakgrunden till arbetet presenteras följt av problematisering, problemformulering, syfte och 

frågeställningar. 

 
1.1 Bakgrund 

Utvecklingen har under de senaste åren gjort att organisationer börjat gå mot att bli 

kunskapsintensiva och fokusera på lärande och innovation. Kunskapsintensiva organisationer 

blir lätt beroende av individer som har den kunskap eller talang som organisationer behöver. 

(Forslund, 2013 ; Tidd & Bessant, 2013) I moderna branscher är konkurrensklimatet utmanande 

och det är därför väsentligt för organisationer att identifiera, rekrytera, behålla samt utveckla 

individer med potential och talang. (Nilsson & Ellström, 2012) 

 

Den drivande faktorn bakom en effektiv ekonomisk strategi är talangfulla 

individer. [...] Eftersom den globala ekonomin blir allt mer 

konkurrenskraftig och för europeiska länder, likt många andra nationer 

runt om i världen, blir det utmanade att attrahera och behålla de mest 

begåvade talangerna [...]. 

(Florida, 2009) 

 

Organisationer behöver rekrytera, hantera och forma förutsättningar för talanger på grund av 

nutida och framtida krav. (Nilsson & Ellström, 2012) Genom att investera och skapa 

möjligheter för utveckling kan en kultur utvecklas som kan gynna företaget på lång sikt men 

även minska personalomsättningen och behålla talanger i organisationen. (Tansley, 2011) En 

bransch som visats ha hög personalomsättning och komplikationer att behålla sin talanger är 

konsultbranschen. Internationellt har konsultbranschen en personalomsättning på cirka 14 

procent och är en bransch som därför skulle behöva bli bättre på att behålla talanger med hjälp 

av Talent Management (TM). (Hk.jobs.db, 2013)   

 

Under de senaste åren har TM som begrepp blivit ett allt mer använt och aktuellt ämne i 

konsultbranschen (Nilsson & Ellström, 2012). Wikström och Martin (2012) förklarar TM som 

en process att på ett systematiskt och strukturerat sätt kunna attrahera, utveckla, behålla samt 

avveckla talanger i samhörighet med den affärsverksamhet som bedrivs. TM kan förklaras som 

en motsvarighet till organisationens affärsstrategi som ska beskriva vad organisationen ska 

åstadkomma medan TM ska beskriva hur det ska genomföras. (Wikström & Martin, 2012) Det 

är väsentligt för en organisation att definiera vad talang innebär för den enskilda organisationen 

och det rekommenderas att sätta som rutin att utveckla talanger med potential genom 

exempelvis utbildning och utveckling. (Tansley, 2011) Därför blir en av de grundläggande 

faktorerna i TM att rekrytera passande talanger eftersom det är en avgörande del ifall talangen 

kommer att kunna stanna i organisationen under en längre tid (Phillips & Gully, 2015). 

Medvetenhet kring vikten av TM och utveckling av individer med talang är något som har ökat 

bland chefer och ledare. Många chefer och ledare ser talang som väsentligt men förväntar sig 

ett underskott av talanger inom snar framtid och det kan påverka tillväxten av organisationer 

på grund av att kunskapsintensiviteten ökar. (Nilsson & Ellström, 2012 ; Nordkvist, 2015) 
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Ekonomi- och branschförändringar gör det utmanande för organisationer att överleva och därför 

är det väsentligt att ha en effektiv TM-strategi (Ewerlin & Süß, 2014). Enligt Nordkvist (2015) 

har företaget Deloittes undersökning Talent Edge 2020 visat att 70 procent av de ledare som 

deltog i undersökningen har en oro att potentiella talanger och nyckelmedarbetare som finns 

internt kommer att lämna organisationerna. Det är något som redan syns tydligt i flera 

konsultföretag med tanke på den höga personalomsättningen (STD, 2016).  

 

Ledare menar att det krävs en förståelse för talangernas mål och behov samt att det även är 

betydande för dem att organisationer har strategier för att utveckla arbetsuppgifter för att öka 

möjligheterna att behålla talanger i organisationer och TM blir därför en ledningsfråga. (Leary-

Joyce, 2010 ; Nordkvist, 2015) Något som kan främja arbetet med att behålla och administrera 

talangerna är Talent Management Systems (TMS) som hjälper organisationer att identifiera och 

ta tillvara på talangerna (Howe-Walsh, 2015). Under de senaste åren har de teknologiska 

förändringarna och expansionen av IT-sektorn påverkat hantering och administrering av 

strategiska funktioner samt kommunikation (Forslund, 2013). Expansionen möjliggjorde även 

för nya affärsmöjligheter och administrering av strategiska systematiska funktioner (Boglind, 

Hällstén & Thilander, 2013). 

 

1.2 Problematisering 

TM är idag ett omtalat ämne inom organisationer dock finns det inte tillräckligt med forskning 

om vilken betydelse TM faktiskt har. Forskning inom området har ökat markant sedan år 2011 

men studiernas teori och metodik har varit inkonsekvent och mer forskning krävs för djupare 

förståelse. Företagsledare, praktiker och akademiker betonar värdet av TM men det finns 

fortfarande för lite kunskap om hur TM verkligen fungerar. (Thunnissen, 2016) Det finns även 

en avsaknad av förståelse för området samt att det också saknas kompetens att utnyttja den. TM 

har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren men trots organisationers investeringar och 

ansträngningar är det komplicerat att implementera en effektiv TM-strategi som är lönsam för 

organisationer. Många organisationer fokuserar på att identifiera passande talanger att rekrytera 

och utveckla men de har tydliga brister i utförandet av TM vilket gör det komplicerat att arbeta 

med resterande delfunktioner i organisationer. (Kinley & Ben-Hur, 2014 ; Cheese, 2010) Det 

finns inget specifikt tillvägagångssätt i användningen av TM utan organisationer måste själva 

arbeta fram sin egen TM-strategi för hur de ska genomföra den (Watson, 2008). 

 

Talang är ett begrepp som vanligtvis ses som svårdefinierat och det finns många åsikter om 

vilka kriterier en talang ska besitta (Leary-Joyce, 2010 ; Nilsson & Ellström, 2012 ; Tansley, 

2011). Företag utvärderar vanligtvis inte talangerna tillräckligt för att kunna definiera och skapa 

en förståelse för hur de passar in i organisationens kultur, mål och visioner. Det kan medföra 

att talangernas personliga mål och ambitioner blir förbisedda. Organisationer har i många fall 

avsaknad av kunskap, resurser eller förmåga att utbilda, utveckla och behålla talanger vilket 

kan leda till svårigheter för organisationer att rekrytera och få talanger att stanna kvar. Att 

implementera kompensation- och belöningssystem samt utbildning och träning utan att först 

utvärdera och analysera talangernas potential till utveckling i korrelation till organisationens 

affärsstrategi kan resultera i kostsamma och ineffektiva investeringar. (Vural, Vardarlier & 
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Aykir, 2012 ; Ewerlin & Süß, 2014) Därför är det inte alla organisationer som tycker att det är 

meningsfullt att införa och använda sig av TM (Ewerlin & Süß, 2014). 

 

En process och strategi som idag är etablerad inom TM-strategier är trainee- och internship-

program. Synen på införandet och implementeringen av strategierna och processerna är splittrat 

bland en del forskare som anser att processerna inte alltid har en positiv och gynnsam inverkan. 

(Vural et al., 2012 ; Lewis & Heckaman, 2006 ; Harris & Foster, 2010) Det är väsentligt att 

organisationer inte särbehandlar talanger beroende på kompetens och personlighet eftersom de 

talanger som inte blir sedda kan uppleva att de får mindre möjlighet till utveckling vilket kan 

leda till minskat engagemang och missnöje (Harris & Foster, 2010). Implementering av TM 

kan även påverka talanger i organisationen negativt och skapa stress. Begreppet talang är 

komplext att definiera för en del organisationer och vanligtvis brister det i att kommunicera ut 

vad de specifikt avser med begreppet talang och vad det innebär för organisationen. Det gör att 

individer kan känna sig stressade med att prestera, visa potential samt leverera resultat för att 

kunna passa in i organisationens definition på talang och i TM-strategierna. (Garrow & Hirsh, 

2008) Organisationer i Sverige måste bli effektivare i deras TM-arbete och våga satsa mer 

ekonomiska resurser på TM (Wikström & Martin, 2012). Med anledning av att svenska 

konsultföretag har haft det problematiskt med en hög personalomsättning och är det därför 

väsentligt för svenska konsultbolag att fokusera på arbetet med att behålla talangerna (Loxi, 

2012).  

 

1.3 Problemformulering 

Företag saknar till stor del medvetenhet och kunskap om hur hantering av talanger i en 

organisation ska utföras. Främst har det varit problematiskt att behålla talanger under en längre 

tid i företagen. Det gör det väsentligt för företag att rekrytera passande talanger samt utveckla 

strategier för att behålla dem. Företag som har det problematiskt med en hög 

personalomsättning och att behålla talanger är konsultföretag. Det gör TM till en aktuell fråga 

om hur konsultföretagen arbetar för att rekrytera och behålla sina talanger för att minska 

personalomsättningen. Det är därför ett aktuellt ämne för konsultföretagen att utveckla sin 

kunskap om hur TM ska implementeras och utföras i deras organisationer. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur konsultföretag genomför Talent Management 

för att hantera personalomsättning.  

 

1.5 Frågeställningar 

 Hur arbetar ledare i konsultföretag strategiskt med Talent Management? 

 Hur arbetar konsultföretagen för att påverka möjligheterna till att behålla talanger?  
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2. Teoretiskt ramverk  
I det följande kapitlet presenteras det teoretiska ramverket för studien. Först kommer Talent 

Management att presenteras följt av Talang, Rekrytering av talanger, Behålla talanger samt 

Administrering och Talent Management System.  

 

2.1 Talent Management 

TM definieras till stor del av det akademiska samhället som en strategisk funktion och process 

som är till för att identifiera talangfulla individer. Det för att sedan kunna rekrytera, behålla, 

förvalta, utveckla och utbilda individer som kan anses vara talangfulla. ( Lewis & Heckman, 

2006 ; Nilsson & Ellström, 2012 ; Farndale, Scullion & Sparrow, 2010) TM-processen 

inkluderar olika strategiska resurser som talangspridningsanalys, bemanningsplanering, 

utveckling, utbildning, talangomdömen, framgångsplanering och utvärdering. Det är väsentligt 

för organisationer att integrera och korrelera TM-strategierna med affärsstrategierna. 

(Wikström & Martin, 2012) Det för att kunna driva utveckling, hantera den snabba 

förändringstakten samt skapa hållbar framgång (McCualy & Wakefield, 2006). 

 

De organisationer som inte prioriterar strategier för att hantera sina talanger kommer få det 

komplicerat att vara framgångsrika. Därför behöver organisationer strategier för hur de 

rekryterar, utvecklar och utbildar samt behåller sina talanger. (Vural et al., 2012) Det är därför 

väsentligt att bygga en TM-strategi som organisationens ledning och styrning står bakom. Det 

blir även betydande för organisationers ledning och Human Resource (HR)-avdelning att 

kommunicera satsningar, internt och externt, kring TM. Det för att öka möjligheten till 

organisationens framgång kring rekrytering och möjligheten till att behålla talanger. (Wikström 

& Martin, 2012) 

 

Collings & Mellahi (2009) menar att organisationer inte främst ska fokusera på att identifiera 

talangfulla individer i TM-processen. De menar att organisationer istället ska fokusera på att 

systematiskt identifiera positioner i organisationen som kan främja hållbara konkurrensfördelar. 

När positionerna är identifierade och utformade är det betydelsefullt att hitta talangfulla 

individer genom en utvecklad talang-pool. Talang-poolen fungerar sedan som en 

begåvningsreserv där eventuella talanger kan identifieras för att sedan rekryteras till 

positionerna som även kommer stötta organisationen att effektivare använda sina talanger och 

vart de kan placeras. Det för att sedan kunna förvalta, utveckla och utbilda individerna för att 

kunna skapa förutsättningar att behålla dem längre i organisationen. Collings & Mellahi (2009) 

poängterar att TM-processen inte bara ska begränsas till ledningsfunktioner och positioner utan 

ska också inkludera positioner på lägre nivåer i organisationers hierarkiska ordning.  

 

2.2 Talang 

Talang är ett begrepp som är diffust och kan klassificeras utifrån en mängd olika kategorier. 

Talanger kan definieras som individer som visat goda resultat men behöver fler år för att kunna 

växa ut till en ledare. Tidiga talanger definieras som individer i åldern 25-30 år och visar 

ambitioner samt viljan att ha en karriär i organisationen men som ännu inte är tillräckligt 

erfarna. Seniora talanger är högpresterande individer och nyckelpersoner i organisationen som 

exempelvis snart är redo att för en roll i en ledningsgrupp. I Sverige är talanger vanligtvis 
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kopplat till de allra mest högpresterande individerna i organisationen och de har en hög 

potential, High Potentials. De utgör cirka en till två procent av organisationens personal.  Dock 

är det riskfyllt för en organisation att inte se varje individ som en talang eftersom varje 

medarbetare har någon form av talang. Forskning har visat att talang inte är en medfödd 

egenskap utan är något som individer tränar fram. (Wikström & Martin, 2012)  

 

Leary-Joyce (2010) menar att talang kan ses som något en individ har utvecklat eller har med 

sig naturligt men som även är högpresterande och visar potential för att kunna utföra specifika 

arbetsuppgifter. Talang kan också vara en kvalité som alla individer besitter och som kan 

hanteras och utvecklas genom strategier. Alla individer har en grund för att utveckla talang 

inom en sysselsättning. Det är dock en utmaningen för organisationer att upptäcka vilken talang 

individen besitter och skapa förutsättningar för att kunna utveckla talangen till att den ska 

användas produktivt i organisationen. Talang är något organisationer vanligtvis ser som 

individer med akademisk utbildning vilket kan leda till att organisationer kan missa eventuella 

talanger (Nilsson & Ellström, 2012 ; Tansley, 2011).  

 

2.3 Rekrytering av talanger 

Organisationers rekrytering av passande talanger som söker sig till dem och accepterar 

arbetsvillkoren samt kan identifiera sig med organisationen är grundläggande faktorer till 

organisationseffektivitet samt är även väsentligt för att främja det humana kapitalet (Phillips & 

Gully, 2015). Rekrytering är en lång beslutsprocess för organisationerna men även för 

talangerna och det är därför nödvändigt för organisationen att kommunicera ut lämplig och 

meningsfull information om organisationen. Hur information om positionen och organisationen 

kommuniceras har en signifikant påverkan på vilka individer som söker sig till organisationen. 

(Carnes, Houghton & Ellison, 2015 ; Swinder, Zimmerman & Barrick, 2015)  

 

Det är betydande för HR-avdelningen att identifiera strategier för att kunna bygga positiva 

relationer med potentiella kandidater. För att kunna bygga positiva relationer är det betydande 

att HR-avdelningen agerar på ett kreativt sätt i rekryteringen för att kunna locka passande 

kandidater och eventuella talanger. Det har en markant påverkan på rekryteringen och 

attraktionen om det tidigt kommuniceras angående organisationens sociala ansvar, balans 

mellan privatliv och arbetsliv, ersättning, förmåner samt arbetsmiljö. (Cairns, 2015) Strategisk 

rekrytering utgör grunden för att kunna förvärva och utveckla humankapitalet i en organisation. 

Strategisk rekrytering innefattar resurser som täcker alla analysnivåer i en organisation och som 

utformar strategier för rekrytering i linje med organisationens mål, visioner, strategier och 

egenskaper. De utformade strategierna är en betydande del av rekryteringsprocessen som även 

innefattar olika rekryteringsmetoder som standardintervjuer, strukturerade intervjuer, 

personlighets- och beteendetester, test av förmågor samt referenser. (Phillips & Gully, 2015; 

Forslund, 2013) 

 

För att öka attraktionskraften mot talanger krävs det en förståelse hur relationen mellan 

organisationen och deras anställda ser ut vilket kräver en god kunskap om hur organisationer 

fungerar och verkar. För att en organisation ska kunna bli en attraktiv arbetsplats och att talanger 

ska vilja arbeta där krävs det att de marknadsför vad de kan erbjuda. Organisationers varumärke 
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behöver vara övertygande och behöver visa både organisationens personlighet, kultur samt 

deras positionering på marknaden. Det finns fem delar som organisationer bör visa ut mot 

eventuella talanger. Attraktionsvärde som är att förmedla arbetsplatsen och vilka policys samt 

rutiner som organisationen har. Det sociala som innefattar att förmedla vilken kultur som finns 

och vad de erbjuder talangerna gällande arbetsmiljö samt lagarbetet i organisationen. Det 

ekonomiska ska visa vad de erbjuder sina talanger angående lön och ersättningar samt 

anställningstrygghet och framtidsutsikter. Utvecklingsmöjligheterna tar upp hur organisationen 

visar uppskattning för utveckling och främjar utveckling för talangerna samt 

karriärsutvecklande i samma organisation. Den sista delen är applikationsvärdet som ska 

förmedla att organisationen erbjuder sina talanger tillämpning av kunskaper och färdigheter i 

arbetslivet samt möjligheten att lära andra genom mentorskap eller utbildningar. (Ahmad & 

Dauda, 2016) 

 

2.4 Behålla talanger 

En arbetsplats som inte aktivt arbetar med strategier för att behålla talanger samt utmanar och 

utvecklar talangerna blir inte en lika attraktiv arbetsgivare (Deery, 2008). Christensen-Hughes 

och Rog (2008) menar att det finns ett flertal bidragande faktorer som kan påverka 

förutsättningarna för att talanger stannar kvar i organisationen eller inte. Organisationer 

försämrar möjligheterna att behålla talangerna om de fokuserar på att minska kostnader och 

inte ger möjligheten till avancemang i organisationen och dessutom har dåliga 

arbetsförhållanden för de anställda. Enligt Deery (2008) är det betydande för organisationer att 

upprätthålla en stabil arbetskraft för att effektivisera TM-arbetet och därför är det kritiskt för 

företagsledningen att arbeta med att öka möjligheterna till att behålla talangerna. 

 

Christensen-Hughes och Rog (2008) menar att det uppstår olika konsekvenser om en 

organisation inte aktivt arbetar med att behålla talangerna. Det leder till att effektivitet och 

produktivitet i organisationen begränsas samt förmågan att uppfylla krav från kunder samt 

produktionskrav försämras. Det har en betydande påverkan på TM att organisationen investerar 

i utveckling och inlärning, intern kommunikation samt aktiviteter för att förbättra kulturen. Det 

för att minska för att den negativa påverkan på organisationens möjligheter till att behålla 

talanger. Det är också väsentligt att arbetsuppgifterna är intressanta, att det är god 

kommunikation mellan talanger och chefer samt att de behandlas med respekt.  

 

Enligt Deery (2008) behöver organisationer prioritera relationer internt mellan talanger samt 

mellan talanger och ledning vilket ökar möjligheten till att behålla personalen. Lyckas 

organisationer utveckla relationer internt kan det leda till ett effektivare 

rekommendationssamhälle och att de anställda rekommenderar organisationen för omvärlden. 

Christensen-Hughes och Rog (2008) menar att det som gör att anställda stannar kvar i 

organisationer är om huruvida talangen erbjuds möjligheten att få kunskapen som krävs samt 

möjligheter att utvecklas och erhålla nya färdigheter. Det krävs att chefen förstår vad som 

motiverar den enskilde medarbetaren samt att talangen anser att de beslut som fattas i 

organisation är gynnsamma på en individnivå. Det är även betydande att ledningen i 

organisationen arbetar med långsiktig planering, målsättning och utvecklingsplaner för att 
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säkerställa organisationens framgång. Talangerna bör även ha ett inflytande i sin arbetssituation 

vilket även kan gynna organisationens rykte.  

 

Wikström och Martin (2012) menar att forskning har visat att talanger känner missnöje med sitt 

arbete när de inte blir sedda, belönade och eller får den nödvändiga vägledning för deras 

personliga utveckling vilket kräver ett effektivt ledarskap. Därför är det väsentligt för 

organisationer att se och uppmärksamma talangerna i organisationen. Ledarskapet blir därför 

också väsentligt eftersom en god ledare kan inspirera talangerna att träna och utveckla sig själva 

samt ge stöd under utvecklingens gång. Forskning har även visat att ledare i Sverige måste bli 

bättre och effektivare samt att det måste finnas fler i organisationerna  

 

Enligt Ulrich (2015) räcker det inte med att bara ha tydliga och strukturerade processer i TM-

arbetet. Organisationer måste arbeta mer med att bygga en kultur som gör att organisationer 

arbetar mer gemensamt än individuellt eller avdelningsmässigt. Det behövs tre olika delar för 

att börja bygga upp en stark och konkurrenskraftig kultur.  

 

Den första delen är talang som innebär att organisationen måste se över vilka individer som 

passar in i organisationen och som har den rätta kompetensen samt personliga egenskaperna. 

Ulrich (2015)   

 

Nästa del gäller ledarskap där organisationer måste se över vilka ledare i organisationen som 

kan leverera det resultat som förväntas av dem samt hjälpa talangerna. Ulrich (2015) 

 

Den tredje delen gäller organisationen som måste förstå sin verksamhet som en helhet, vilket 

koncept organisationen har samt förstå hur de ska nå de uppsatta målen. Ulrich (2015)   

 

Ulrich (2015) menar att det är komplicerat för olika organisationers HR-avdelningar att bygga 

upp en kreativ och effektiv kultur om inte organisationen och ledningen själva vet vilka 

förutsättningar som gäller, vilka förutsättningar som finns på och i organisationen samt vilka 

mål som ska uppnås.  

 

Enligt Ellehuus (2012) måste organisationer etablera en trivsam och utvecklande kultur 

eftersom det är en bidragande del till hur talangernas utvecklas. Många organisationer fokuserar 

på att ha starka linjechefer som ska ha hand om TM och utvecklingen av talangerna där fokus 

till stor del ligger på att det finns ekonomiska incitament och formella mål. Enligt Ellehuus 

(2012) har det via forskning visats inte vara effektivt för TM-processen. Istället bör 

organisationer fokusera på en gynnsam kultur som ska effektivisera linjechefernas arbete med 

TM. Organisationer bör även arbeta med ranking samt att offentliggöra ledares effektivitet och 

arbete med utvecklingen av talangerna och hur deras engagemang med talangerna ser ut.  

 

2.4.1 Utbildning och utveckling   

Enligt Thunnissen (2016) är det betydande för en organisation att arbeta med TM för att därmed 

skapa möjlighet att uppfylla ett av de huvudsakliga målen för organisationen, att vara 

ekonomisk framgångsrik. Därför är det väsentligt för organisationer att stödja arbetet med att 
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utveckla och utbilda talanger i organisationen. Det eftersom större delen av talangerna i en 

organisation drivs av möjligheten till utveckling och utbildning samt att få arbeta med 

utmanande och kreativa arbetsuppgifter som stimulerar dem och ger dem möjlighet till framsteg 

i sin professionella utveckling. Många talanger drivs även av att ha möjligheten till att göra 

karriär och därför blir utbildning och utvecklingen en väsentlig faktor i arbetet med att behålla 

dem. Organisationer som ger talanger möjlighet till utveckling, utbildning, utmanande och 

kreativa arbetsuppgifter samt möjligheten till att göra karriär blir vanligtvis identifierade som 

attraktiva och tilltalande arbetsgivare. En organisation som arbetar effektivt med TM och 

utbildar sin personal kontinuerligt ökar sina möjligheter till att minska organisationens 

personalomsättning (Christensen-Hughes & Rog, 2008).  

 

Det är betydande att organisationer kan ge den utbildningen som den anställde talangen behöver 

och efterfrågar. Är utbildningen tillfredsställande och anpassat för talangen ökar trivseln och 

gör att talangen är mer benägen att stanna en längre tid i organisationen. Det är även väsentligt 

för ledningen att vara engagerad med utveckling och utbildning av kompetens som krävs för att 

behålla talangerna i organisationen. (Christensen-Hughes & Rog, 2008; Deery, 2008) Trivs 

talangen i organisationen ökar förutsättningarna att undvika att anställa talanger som har 

otillräckliga kunskaper (Christensen-Hughes & Rog, 2008). För att förvalta och utveckla 

talanger använder organisationer ofta standardiserade träning- och utvecklingsprogram. 

Standardiserade träning- och utvecklingsprogram leder ofta till enhetlig kompetens- och 

talangutveckling vilket kan leda till att resurserna är eller blir felplacerade i organisationen. 

(Claussen, Grohsjean, Luger & Prost, 2014) Därför kan det ha en vital påverkan på förvaltning, 

utveckling av talanger, att implementera anpassade och icke standardiserade träning- och 

utvecklingsprogram. Det för att kunna utveckla specifika och unika färdigheter samt fokusera 

på att utveckla de färdigheter som krävs för den tänkta positionen i organisationen. (Claussen 

et al., 2014 ; Janson, 2015) Mentorskap är något som kan öka möjligheten för att kunna utforma 

individuella utvecklings- och målplaner som kan medverka till att att talanger stannar kvar i 

organisationen (Deery, 2008 ; Christensen-Hughes & Rog, 2008). 

 

2.4.2 Performance Management 

Performance Management (PM) är en kontinuerlig process som används för att identifiera, mäta 

och utveckla resultat från individer och prestationskulturer (Aguinis, Gottfredson & Joo, 2012). 

Det för att kunna anpassa prestanda till organisationens strategiska mål och att öka 

möjligheterna till att kunna behålla potentiella talanger i organisationen (Wikström & Martin, 

2012 ; Aguinis et al., 2012). PM kan även öka möjligheterna till att skapa och upprätthålla 

individuella utvecklingsplaner, säkerställa att arbetsuppgifterna blir utmanande, intressanta och 

meningsfulla samt ge möjligheter till utveckling och avancemang i organisationen (Aguinis et 

al., 2012). Ledningen i dagens organisationer har svårigheter att genomföra mätningar och 

uppföljningar av talangernas resultat och prestationer. Det eftersom brist på struktur i processer, 

rutiner och IT-stöd som kan bidra till att PM inte utförs korrekt av organisationer. (Wikström 

& Martin, 2012) 

 

Globaliseringen gör att prestationskraven på talangerna ökar kontinuerligt eftersom varje 

individ måste prestera. Utmaningen för organisationer blir att bygga en prestationskultur där 
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det strävas mot att prestera i samhörighet med att talangerna trivs samt utvecklas. Vanligtvis 

när talanger känner missnöje i organisationer baseras det på att organisationens mål och de 

individuella målen inte är korrekt uppsatta. Målstyrning i PM syftar till att öka organisationens 

produktivitet, vara konkurrenskraftiga samt att det finns en tydlig struktur i hur organisationen 

och personalen arbetar mot de uppsatta målen samt att det finns en koppling mellan personliga 

och organisatoriska mål. Organisationer behöver därför säkerställa att det fokuseras på att 

genomföra lämpliga arbetsuppgifter vilket ökar talangernas motivation samt engagemang. 

(Wikström & Martin, 2012) 

 

Aguinis et al. (2012) tar upp sex kritiska steg för en effektiv PM process. Första steget handlar 

om att anpassa målen för den specifika positionen i korrelation till organisationens strategiska 

mål. Andra steget handlar om att den ansvariga chefen tillsammans med talangen ska utforma 

strategier för att talangen ska kunna utföra arbetet. Tredje steget handlar om att hur talangen 

praktiskt utför strategierna och utvecklar beteenden i förhållande till det andra steget. Fjärde 

steget handlar om att utvärdera och mäta resultat för att kunna tilldela passande belöningar. 

Femte steget handlar om att utveckla nya strategier för utveckling och resultat tillsammans med 

den ansvariga chefen och den potentiella talangen. Sjätte steget handlar om att justera avtal och 

arbetsuppgifter baserat på de tidigare fem stegen. 

 

2.4.3 Kompensation och lön 

Det är väsentligt att det finns en koppling mellan personalens prestationer och den ersättning 

de erhåller. Om inte organisationen lägger tillräckligt med ekonomiska resurser på lön och 

kompensation kan det bli utmanande att få med sig de anställda och förtroendet för ledningen 

kan minska. (Wikström & Martin, 2012) Anpassningar måste göras efter de förutsättningar som 

organisationen har som exempelvis verksamhetens karaktär, mognad och de affärsmässiga 

utmaningar som finns. Lönen ska utgå från en bedömning av potential, prestationer samt 

kompetens och ansvar. (Wikström & Martin, 2012 ; Gupta & Shaw, 2013) Christensen-Hughes 

och Rog (2008) menar att om talanger har en tillfredsställande lön ökar möjligheterna för att 

behålla talangerna i organisationen. Thunnissen (2016) menar dock att lön över 

marknadsstandard inte är lika väsentlig och påverkar inte om huruvida talanger vill stanna kvar 

i organisationen. Det är därför en grundläggande faktor att talangerna får de ekonomiska 

medlen de behöver för att kunna utföra arbetsuppgifter de vill arbeta med.  

 

2.5 Administrering och Talent Management Systems 

Genom att implementera ett IT- och informationssystem skapas möjligheter till att standardisera 

information, sänka kostnader och med hjälp av teknologin organisera och kontrollera HR-

funktionens olika dimensioner. IT- och informationssystem är väsentliga i moderna 

organisationer för att kunna samla in och administrera detaljerad information. (Boglind et al., 

2013 ; Forslund, 2013)  

 

TMS utgör ett systematiskt verktyg för att kunna identifiera och utveckla resurser som är 

värdefulla  och speciella. Genom att kunna identifiera och utveckla resurserna möjliggör det för 

organisationer att på ett kostnadseffektivt sätt kunna administrera utveckling, identifiering av 

talanger och för att kunna utveckla strategier för att behålla talanger. Implementering av TMS 
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kan även främja framgångsrika resultat för organisationen eftersom de kan differentiera de 

högre presterande och därefter kan vara flexibla och kreativa i belöningssystemet. (Tatoglu, 

Glaiste & Demmirbag, 2016 ; Lewis & Heckman, 2006 ) TMS kan underlätta för en 

organisation i deras rekryteringsprocess eftersom de smidigare kan identifiera och analysera 

individer som kan prestera och leva upp till organisationens mål samt passa in i organisationens 

kultur (Van den Brink, Fruytier & Thunnissen, 2013). TMS ökar möjligheten att skapa en 

överblick av vilka talanger som kan identifieras och hur organisationer kan ta tillvara på dem 

(Howe-Walsh, 2015). Det är uppenbart och väsentligt att HR-funktioner i moderna 

organisationer tar stöd och hjälp av lämpliga IT-system för att HR-funktionen inte bara ska 

agera en stödfunktion utan också bistå som ett strategiskt verktyg för organisationen (Leary-

Joyce, 2010).  

 

Organisationer som idag genomför prestationsbedömningar av individer baserar till stor del på 

den ansvariga chefens minnesbilder och uppfattningar om talangen. Det kan leda till minskad 

effektiv administration av information gällande prestationer av talanger över längre 

tidsperioder. TMS kan främja ledningen och organisationers kapacitet att kunna administrera 

och dokumentera talangernas prestationer. Det är väsentligt att organisationer som 

implementerar TMS tar hänsyn till deras interna IT-infrastruktur och den tekniska utvecklingen 

i samhället. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för organisationer att använda 

mobila enheter för att kunna dokumentera information samt att de anställda får tillgång till exakt 

och konfidentiell information om aktuella mål, prestationer, belöningar eller ersättning samt 

karriärplanering. (Samarakone, 2016) Organisationer som tar hänsyn till den interna IT-

infrastrukturen och utvecklingen av det tekniska samhället kan effektivare bedöma personalens 

insatser och resultat vilket skulle kunna förbättra företagets möjligheter till att identifiera och 

ta tillvara på talangfulla individer och därmed behålla talangerna (Benitez-Amado, Llorens-

Montes & Fernandez-Perez, 2015).  

 

2.6 Analysmodell 

Analysmodellen används för att visa hur begrepp utifrån teorier kommer att användas för att 

analysera det empiriska materialet. Den teoretiska analysmodellen utgår från huvudbegreppet 

TM som innefattar hur organisationer arbetar och använder strategier, modeller och processer 

för att kunna rekrytera, behålla och administrera talanger. För att kunna analysera hur företagen 

arbetar med TM bryts begreppet ner till behålla talanger för att kunna se vad som får talangerna 

att stanna kvar i konsultföretagen. Begreppet behålla talanger har samhörighet till rekrytering 

av talanger som innefattar hur organisationer går tillväga för att rekrytera talanger. I begreppet 

rekryteringen innefattas även begreppet talang som innebär hur organisationen definierar vilka 

personliga egenskaper och kompetenser konsultföretagen söker. Det för att analysera hur 

konsultföretagen arbetar med att identifiera och rekrytera individer som företagen ser som 

talanger. Utifrån begreppet behålla krävs det också för organisationer att hantera och 

administrera talangerna som redan finns i organisationen och det genom TMS. 

Analysmodellen kommer att ligga till grund för hur det empiriska materialet analyseras i 

förhållande till det teoretiska ramverket.  
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Figur 1. Analysmodell. (Hjorth, Johanssen-Hagen & Olsson, 2016) 
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3. Metod  

I det följande kapitlet presenteras metodiken som legat till grund för studien. Här kommer först 

forskningsansats och de olika metoderna att presenteras följt av etiska ställningstaganden, 

tillvägagångssätt, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och metodreflektion. 

 

3.1 Forskningsansats 

Studien har utgått från en deduktiv forskningsansats. Enligt Bryman och Bell (2013) 

representerar deduktiv forskning förhållandet mellan teori och praktik. Problematiseringen och 

operationaliseringen som har en teoretisk ståndpunkt ligger som grund för insamlingen av det 

empiriska materialet. Den deduktiva ansatsen valdes eftersom området TM är ett aktuellt ämne 

och anses av svenska konsultföretag vara komplext vilket kräver en förkunskap för att kunna 

samla in relevant empiri genom semistrukturerade intervjuer.  

 

3.2 Val av metod 

Studien har utgått från Bryman och Bells (2013) syn på kvalitativ forskning. Enligt Bryman 

och Bell (2013) baseras kvalitativ forskning till stor del på ord istället för siffror samt att 

undersökningen har en kunskapsteoretisk ståndpunkt och är baserad på naturalism. Den 

kvalitativa metoden valdes eftersom området TM kräver en djupare förståelse från den 

empiriska insamlingen och därför var den kvalitativa undersökningen relevant för studien. 

Bryman och Bell (2013) menar att en kunskapsteoretisk ståndpunkt och naturalism är 

tolkningsinriktad vilket betyder att en stor del bygger på att skapa en förståelse för den sociala 

verkligheten. Det för att kunna ge beskrivningar av individer i samspel med naturliga 

situationer.    

 

3.3 Insamling av teoretiskt material 

Inför studien har det samlats in teoretiskt material. Det teoretiska materialet har samlats in 

genom diverse databaser för vetenskapligt material. Databaserna som använts i studien är 

Discovery, Emerald Insight, Retriver Business, ABI/INFORM Global och sökmotorn Google 

Scholar som är åtkomligt och inhämtat via Mälardalens Högskolas hemsida. För att kunna hitta 

relevant vetenskapligt material till undersökningsområdet användes sökorden; Talent 

Management, Talent Management System, Talent Management strategy, Talent, Training and 

development, Talent spotting och Talent Management and retention. 

 

3.4 Insamling av empiriskt material 

Primärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. För att kunna samla in det 

empiriska materialet till studien genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman 

och Bell (2013) används en lista över specifika teman. Temana i sin tur utgör en intervjuguide 

(Bilaga 2) och de olika temana utformades genom operationalisering (Bilaga 1). Frågorna som 

ställs i intervjuerna behöver inte följa intervjuguiden och temana i intervjun samt intervjuguiden 

ska ge respondenterna möjligheten att kunna utforma sina svar med frihet. De semistrukturerade 

intervjuerna ska även ge möjlighet till följdfrågor för att det ska ge en djupare och mer specifik 

empirisk insamling. Intervjuguiden börjar med inledande frågor som ska börja intervjun med 
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en inledningsfråga för att respondenten ska känna sig bekväm samt en sammanfattade fråga i 

slutet som avslutar intervjun. (Bryman & Bell, 2013)  

 

3.4.1 Operationalisering 

För att samla in det empiriska materialet och kunna utforma en intervjuguide genomfördes en 

operationalisering. Studiens operationalisering är utformad efter Bryman och Bell (2013) som 

menar att en operationalisering handlar om att utforma begrepp och teman som är intressanta 

och det med hjälp av befintliga teorier. Operationaliseringen genomfördes utifrån fyra 

kategorier, Teori, Begrepp/Samband, Källa och Intervjufrågor som visas som exempel i Figur 

2. Operationalisering ger även studien en mer djupgående och relevant uppfattning om 

undersökningsområdet. Operationaliseringen för studien och de genomförda semistrukturerade 

intervjuerna presenteras fullständigt i Bilaga 1. 

 

Teori Begrepp/Samband Källa Intervjufrågor 

Talent 

Management 

Strategi, funktioner, 

ledning och styrning 

Wikström & 

Martin, 2012 

Hur arbetar ni strategiskt på 

företaget med Talent 

Management? 

 

Figur 2. Operationalisering. (Hjorth, Johanssen-Hagen & Olsson, 2016) 

 

3.5 Urval 

Det genomfördes ett sannolikhetsurval för att reducera urvalsfelen i studien samt för att hitta 

relevanta deltagare till studien. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär ett sannolikhetsurval att 

urvalet genomförs på slumpmässig grund som kräver att de som genomför studien har god 

kännedom kring relevansen av urvalet. Studien undersöker hur konsultföretag arbetar för att 

kunna behålla talanger och därför kontaktades åtta företag inom konsultbranschen. Av de åtta 

företagen var det tre företag som svarade och fyra respondenter med ledarpositioner som valdes 

för studien. Det var två respondenter från ett av de tre företagen. Samtliga respondenter 

accepterade förfrågan och  det genomfördes intervjuer med dem.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

För att säkerställa att studien genomförs på ett etiskt sätt krävs det att information från det 

insamlade materialet hanteras och brukas efter etiska riktlinjer. Det ska även delges hur och var 

informationen ska brukas samt att respondenternas deltagande är frivilligt. Studien ska även ta 

hänsyn till hur respondenterna berörs av studiens fortsatta arbete. (Bryman & Bell, 2013 ; 

Langemar 2008 ; Symon & Cassell 2012) De fyra respondenterna i studien fick möjligheten att 

själva välja att delta i studien vid första kontakt. Redan innan intervjuerna avtalades godkändes 

det muntligt att få spela in intervjuerna för att säkerställa en korrekt tolkning av det empiriska 

materialet. De fyra deltagande respondenterna godkände inspelning av intervjuerna. Efter 

intervjuerna diskuterades det med respondenterna om transkriberingarna skulle skickas till 

respektive respondent för de skulle få godkänna materialet. I samband med insamlingen av det 

empiriska materialet har respondenterna blivit informerade om hur och var informationen 
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kommer att publiceras. Respondenterna delgavs även om att all information kommer vara 

anonym och att respondent- och företagsnamn inte kommer att publiceras. 

 

3.7 Tillvägagångssätt  

Studien har som tidigare nämnt en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket gör att grunden för 

arbetsprocessen i studien var att undersöka tidigare forskning inom området TM. Det 

genomfördes genom att samla in teoretisk material från databaserna via Mälardalens Högskolas 

hemsida. Det teoretiska materialet gav möjlighet till avgränsningar och låg även till grund för 

operationaliseringen. När operationaliseringen var genomförd kontaktades åtta företag inom 

konsultbranschen. Företagen kontaktades via telefon samt E-mail och med tre företag skapades 

kontakt med en samordningsperson inom respektive konsultföretag som anordnade kontakt 

med respondenter i ledarpositioner som var relevanta för studien. Det var fyra respondenter 

som besvarade och accepterade förfrågan om att delta i studien och intervjuer bokades in.  

 

 Intervju med Respondent A1 genomfördes 2016-04-11 14:00 i lokalerna hos Företag A 

i Stockholm. 

 Intervju med Respondent B1 genomfördes 2016-04-15 15:00 i lokalerna hos Företag B 

i Stockholm.  

 Intervju med Respondent B2 genomfördes 2016-04-15 16:00 i lokalerna hos Företag B 

i Stockholm. 

 Intervju med Respondent C1 genomfördes 2016-04-18 14:00 i lokalerna hos Företag C 

i Stockholm 

 

Intervjuerna spelades in för att kunna säkerställa insamlingen av det empiriska materialet. 

Intervjuerna genomfördes i respektive företags lokaler för att Respondenterna skulle känna sig 

bekväma och möjliggöra för mer utvecklade och djupgående svar. Det gjorde intervjuerna 

avslappnade och öppna vilket möjliggjorde möjligheten att ställa följdfrågor. Det insamlade 

materialet transkriberades via programmet oTranscribe direkt efter respektive intervju för att 

säkerställa att ingen relevant empiri skulle förbises. Respondent B1 som enligt muntligt avtal 

ville ha transkriberingen skickad för kontroll och korrigering fick därför läsa igenom 

transkriberingen för att sedan kodas tillsammans med de övriga transkriberingarna. Det 

transkriberade materialet kodades genom Bryman och Bells (2013) syn på färgkodning. 

Färgkodningen genomfördes genom att begreppen från operationaliseringen kopplades till 

diverse färger. Utifrån de diverse färgerna och begrepp markerades det empiriska materialet 

efter dem. Det för att därefter kunna tolka det empiriska materialet och för att effektivisera 

arbetsprocessen. När färgkodningen av det empiriska materialet var genomfört analyserades det 

utifrån den teoretiska referensramen för att skapa en tydlig och strukturerad analys. Det 

samlades även in ytterligare teoretisk material för att komplettera och stärka analysen av det 

insamlade empiriska materialet. Utifrån det analyserade materialet drogs slutsatser som 

besvarade forskningsfrågorna. Slutsatser och slutdiskussion diskuterades sedan för att väga in 

personliga tankar samt icke teoretiska åsikter för att få fram förslag till vidare forskning.   
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3.8 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2013) menar att trovärdighet i en studie betyder att det ska finnas en ansenlig 

överensstämmelse mellan det insamlade empiriska materialet och de slutsatser och teoretiska 

idéer som utvecklas. Det har genomförts djupgående semistrukturerade intervjuer med 

respondenter som innehar ledarpositioner samt arbetsuppgifter som kan ge relevant material. 

Respondenterna kan dock ha påverkats av sociala omständigheter som kan ha påverkat deras 

svar i intervjuerna. De sociala omständigheter som kan ha påverkat respondenternas svar kan 

exempelvis vara privata händelser samt humör. Trots de möjliga sociala omständigheterna som 

kan ha påverkat utfallet av svaren anses studien ha en hög trovärdighet med tanke 

intervjuansvarigas erfarenhet från tidigare semistrukturerade intervjuer, datainsamlingens 

tillvägagångssätt samt att det har intervjuats relevanta respondenter med ledarpositioner inom 

det valda området.  

 

3.9 Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär överförbarhet hur resultaten av en studie kan överföras 

och generaliseras till andra sociala miljöer, kontexter och situationer. Eftersom studien är 

genomförd enligt Bryman och Bells (2013) syn på kvalitativ forskning gör det att 

överförbarheten av studien minskar eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö och den 

sociala miljön kontinuerligt förändras och påverkas av externa påverkningar. Studien har en 

relativt låg överförbarhet eftersom det empiriskt materialet är insamlat från endast tre företag 

vilket gör att det inte kan generaliseras men det ger möjlighet för andra företag att hämta 

inspiration från studien för framtida arbete.  

 

3.10 Pålitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär pålitlighet hur fullständig och tillgänglig redogörelser 

är av forskningsprocessens olika faser. Bedömningen av hur fullständig och tillgängliga 

redogörelserna är ligger till grund för att kunna motivera slutsatserna av studien. Studien anses 

vara pålitlig eftersom metodiken för hela studien grundligt redogörs för. Det har funnits ett 

kritiskt förhållningssätt till den valda metodiken och till det valda teoretiska ramverket som 

legat till grund för problemformuleringar och val av undersökningspersoner. 

 

3.11 Metodreflektion 

I kvalitativa metoder går det att ifrågasätta transparensen och genomskinligheten av studier. 

Transparens och genomskinlighet visar hur information om planering och genomförande av 

studien presenterats samt hur forskaren kommit fram till slutsatserna. (Bryman & Bell, 2013) 

Transparensen och genomskinligheten av den här studien ansens vara relativt hög eftersom den 

planeringen och metodiken presenterats grundligt samt att arbetsprocessen fram till slutsatserna 

presenterats med teoretisk grund. Transparensen och genomskinligheten hade dock ökat om 

studien hade innefattat triangulering. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär triangulering att 

forskaren använt flera datakällor och metoder vilket hade stärkt studiens empiriska material. 

Hade studien innefattat mer än en metod hade transparensen och genomskinligheten ökat 

ytterligare. 
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En studies äkthet går vanligtvis att ifrågasätta. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det kriterier, 

rättvis bild, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet som kan hjälpa till att stärka äktheten 

av studien. Det rekommenderas att uppfylla eller skapa medvetenhet i de fem kriterierna för att 

öka äktheten i en studie. Den rättvisa bilden innebär att de olika åsikterna och uppfattningarna 

i en studie får en rättvis bild. (Bryman & Bell, 2013) I den genomförda studien anses åsikter 

och uppfattningar ha fått en rättvis bild genom en grundlig operationaliseringen samt 

medvetenhet kring de etiska ställningstagandena. Den rättvisa bilden hade dock kunnat 

säkerställas genom att skicka det transkriberade materialet till samtliga respondenter för 

genomläsning, ändringar och för att säkerställa tolkningar. Det transkriberade materialet som 

skickades till Respondent B1. Respondent B1 godkände transkriberingen utan ändringar vilket 

inte påverkade den rättvisa bilden av det transkriberade materialet. Katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet innebär hur studien har gjort att de som deltagit i studien fått bättre 

möjligheter till att utföra åtgärder som kan förändra deras situation (Bryman & Bell, 2013). Den 

katalytiska autenticiteten och taktiska autenticiteten anses vara hög i studien eftersom studien 

har en väl genomarbetad teoretisk grund där det teoretiska materialet noggrant analyserats och 

valts ut. Studien har ett insamlat empiriskt material från tre olika företag samt fyra respondenter 

vilket gör att slutresultaten ökar möjligheten till att de deltagande respondenterna får möjlighet 

och verktyg till att använda materialet från studien i deras arbete med att vidta eventuella 

åtgärder eller upplysa om problem som blivit åskådliggjorda genom studien. Genom att studien 

uppfyller kraven för den rättvisa bilden av katalytiska autenticiteten och taktiska autenticiteten 

medför det även att äktheten anses vara hög för studien.  
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4. Empiri  
I det följande kapitlet presenteras det empiriska materialet som samlats in från företag samt 

respondenter. Först presenteras respektive företag och deras respondenter följt av respektive 

företags empiriska material kring Talent Management, Rekrytering av talanger, Behålla 

talanger och Administrering av talanger.  

 

4.1 Företag A  

Företag A är ett värderingsstyrt IT-konsultföretag som varit verksamma i cirka 20 år och verkar 

inom flera branscher. De arbetar med exempelvis marknad- och affärsutveckling, forskning och 

undersökningar samt har idag cirka 1500 anställda. Företaget är ledande på den nordiska 

marknaden och har både nationella och internationella kunder. Respondent A1 arbetar som 

Talent Manager men betonar att rollen som Talent Manager på Företag A inte korrelerar med 

den traditionella synen på en Talent Manager. Respondent A1 beskriver att arbetsuppgifterna 

som Talent Manager på Företag A delvis innefattar kompetensutveckling, varumärkesbyggande 

internt och externt samt rekrytering. Företag A anställer cirka 100 talanger varje år och de har 

en relativt hög personalomsättning men de har en tillväxt. 

 

4.1.1 Talent Management  

Företag A arbetar med TM som en strategisk funktion som till stor del baserar på att behålla 

den kvantitet av rekommendationer som inkommer internt för att strategiskt kunna identifiera 

eventuella talanger. Dock betonar Respondent A1 att företaget egentligen inte har en utpräglad 

TM- strategi. 

 

Vad är strategi? Jag är ju strategiskt ansvarig för vår talang-strategi, fast 

ska man ha en sådan? Ska man inte bara bygga det bolaget som man vill 

arbeta på? 

(Respondent A1, 2016) 

 

Respondent A1 nämner att det är betydande hur företaget tar hand om de rekommendationer 

som inkommer samt att även ta väl hand om de personer som blir headhuntade eller själva har 

sökt sig till företaget. De har lyckats relativt bra men de måste bli snabbare på att ta hand om 

talangerna. Företag A har dock ingen utpräglad TM-strategi utan lägger ansvaret hos de 

ansvariga cheferna att hålla en kontinuerlig dialog med talangerna. Det för att upprätthålla en 

TM-strategi för att kunna rekrytera, behålla och administrera talangerna på en individbaserad 

nivå.  

 

4.1.2 Rekrytering av talanger  

För att rekrytera passande talanger anser Respondent A1 att begreppet talang är något som 

varierar beroende på vem som ska definiera begreppet exempelvis företag och bransch. Men 

det finns kvalitéer som alla söker som exempelvis driv och ambition samt strävan efter en 

framgångsrik karriär. En talang kan definieras som en person med hög social kompetens vilket 

Respondent A1 anser är felaktigt och att det inte alls har något med talang att göra. Företag A 
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arbetar med att rekrytera talanger som passar in i företagskulturen och anses som intressanta i 

förhållande till företagets värderingar.  

 

Företag A arbetar kontinuerligt med att rekrytera talanger och deras rekryteringsprocess är 

väsentlig för hela TM-arbetet. Företaget arbetar med interna rekommendationer och 60 procent 

av de talanger som rekryteras kommer från rekommendationssamhället. Företag A arbetar även 

med rekrytering av nyexaminerade studenter som har en viss mån av livserfarenhet för att de 

ska kunna ingå i företagets traineeprogram. 

 

Under rekryteringsprocessen i Företag A får talangerna träffa en ansvarig chef och om båda 

parterna är överens får de i nästa steg träffa två anställda konsulter. Respondent A1 anser att 

det är väsentligt att talangen får träffa befintliga konsulter för att företaget ska få möjlighet att 

verifiera de tekniska kunskaperna. Företag A tar även hänsyn till hur eventuella talanger uppför 

sig mot personal i receptionen exempelvis hur det första bemötandet var med talangerna. De 

interna rekommendationerna Företag A använder sig av gör att rekryteringsprocessen blir 

effektivare eftersom anställda rekommenderar personer som de vill arbeta med och talanger 

som de anser passar in i företaget.  

 

4.1.3 Behålla talanger 

Företag A arbetar och strävar efter att behålla talangerna dock arbetar företaget inte med att ha 

högre kvalitet på kontor eller lön i förhållande till andra aktörer i branschen utan tillhandahåller 

liknande kvalitet. Respondent A1 anser att det som gör att talangerna stannar kvar är att de blir 

sedda, involverade och har möjligheten till utveckling. Företag A har kontinuerliga samtal 

mellan ledning och gruppchefer om hur de ska gå tillväga för att få talanger att stanna. Företaget 

prioriterar ledarskap som en väsentlig faktor för att talangen ska stanna. Talanger behöver 

känna ett förtroende och att de kan kan prata med sin chef om något känns fel eller känner 

missnöje. Respondent A1 betonar att det kan vara komplicerat för talanger att kontinuerligt ta 

sig ur sin trygghetszon och det blir därför väsentligt för chefer att stötta talangerna till kunskap, 

kompetens och personlig utveckling. Respondent A1 anser att det kan hända att talanger måste 

genomföra uppdrag som de inte utvecklas av utan att det endast är för företagets bästa. Företag 

A försöker att inte ge talangerna flera omotiverade uppdrag på rad eftersom det kan leda till att 

talangen säger upp sig och prioriterar en öppen kultur för att kommunicera problem och idéer. 

Företaget har trots den höga personalomsättningen i branschen lyckats behålla många talanger.  

 

I Företag A finns det inte några generella strategier eller planer när det kommer till utformandet 

av mål utan målen sätts individuellt. Eftersom företaget har en relativt platt 

organisationsstruktur bidrar det till att det är komplicerat att avancera i Företag C och därför 

titulerar sig inte konsulterna i företaget efter juniora eller seniora kunskaper utan åren av 

kompetens och arbete inom branschen redovisas som ett bevis på erfarenhet. Lönesättning i 

Företag A är individbaserad och att det är upp till varje talang att medverka till hur lönen 

kommer se ut. Lön och ersättningar kan variera genom att exempelvis genomföra en kurs eller 

engagera sig i en konsultgrupp. Företaget använder sig inte av provisionsbaserad lön dock har 

de försökt med det men att de på begäran av konsulterna slutat med provisionsbaserad lön 

eftersom det skadade arbetsrelationer och kulturen i företaget. 
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4.1.3.1 Utbildning och utveckling  

Respondent A1 menar att det finns en övertro på att extern kompetensutveckling. Därför arbetar 

Företag A kontinuerligt med interna utbildningar och har cirka 60 till 70 kurser om året med 

drygt 700 kursplatser. Utbildningarna släpps varje vecka och det är upp till varje individ själv 

att anmäla sig till kurserna. Respondent A1 betonar 80 procent av kurserna hålls av anställda i 

företaget.    

 

Där kommer den sköna jantelagen in och liksom ‘jag kan ju inte hålla kurs, 

det finns ju säkert dom som är bättre än mig på det’ och ja absolut jag tror 

att det finns 100 personer som är bättre men det finns också 250 som också 

är sämre. 

(Respondent A1, 2016) 

 

En stor del av kurserna i Företag A är teoretiska, kunskap- och teknikbaserade men det anordnas 

även kurser utifrån fritidsintressen för att skapa trivsel och glädje bland talangerna. De kurser 

som upprättas utifrån fritidsintressen är upp till de anställda att administrera och driva men får 

stöd från ledningen både ekonomiskt samt facilitetsmässigt. Respondent A1 anser att 

individuell kompetensutveckling kan beskrivas som ett gummiband som utgör individens 

trygghetszon och kompetens och som hela tiden måste vidgas samt utökas. Därför är det 

väsentligt att talangerna har en kontinuerlig dialog med ansvarig chef och säljare av företagets 

tjänster för att identifiera och genomföra utvecklande arbetsuppgifter som vidgar deras 

gummiband. Respondenten betonar också att det är väsentligt för talanger att besitta viljan till 

utveckling och menar att det är komplicerat att tvinga någon till att vilja utvecklas. Företag A 

arbetar med traineeprogram men att det inte finns bestämda datum utan programmen följer 

företagets och marknadens behov. Traineeprogrammet är till stor del individbaserat och 

genomförs genom praktiskt lärande direkt i arbetslivet.  

 

4.1.4 Administrering av talanger  

Företag A arbetar inte med något generellt IT-system för att administrera hantering av talanger. 

Respondent A1 har dock önskemål om att implementera ett generellt IT-system som passar hela 

företaget. Företag A delegerar i dagsläget ansvaret på sina chefer att individuellt implementera 

IT-system för planering och hantering av talanger. Respondent A1 anser även att företagets 

struktur och kultur hjälper kommunikationen och minskar avsaknaden av ett generellt IT-

system och respondenten menar också att IT-system ibland kan vara föråldrade.    

 

4.2 Företag B 

Företag B anses idag vara är ett av världens största konsultföretag och är ett delägarlett bolag. 

Företaget finns internationellt och alla medlemsföretagen som verkar i de olika länderna ingår 

i koncernen. Varje medlemsföretag ansvarar för ett visst geografiskt område och agerar under 

den nationella lagstiftningen i landet företaget är verksamt i. Respondent B1 arbetar som Talent 

& HR Partner på Företag B och sitter även i ledningsgruppen. Enligt Respondent B1 innefattar 

arbetsuppgifterna att strategiskt arbeta med rekrytering, utbildning och HR-relaterade frågor 

samt delägarfrågor. Respondent B2 arbetar som Talent Manager och har ett operativt ansvar för  

TM i Företag B. Personalomsättningen i företaget är relativt hög men det finns en tillväxt.  
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4.2.1 Talent Management  

Företag B arbetar med en relativt bred strategi för att kunna rekrytera, behålla och administrera 

talanger. Strategin går till stor del ut på att skapa samma förutsättningar för alla talanger som 

rekryteras i Företag B. Företaget arbetar därför strategiskt på individnivå eftersom Respondent 

B1 menar att alla utvecklas i olika takt och därför måste TM-strategierna individbaseras. 

Företag B arbetar på individnivå med att behålla talangerna och har därför inte några utformade 

trainee- eller internshipprogram och företaget titulerar talangerna efter kunskap samt 

kompetens. Respondent B2 betonar att det är praktiskt eftersom det skapar möjligheten att 

identifiera utvecklingsmöjligheter.   

 

Ett vanligt industriföretag kanske kan ha ett topp-talang program där man 

väljer ut 50 personer. Gå det här programmet och ni är nästa generation av 

ledare. Det kan vi inte göra här. Det skulle vara självmord. 

(Respondent B1, 2016) 

 

Respondent B1 och Respondent B2 menar att konsultföretag måste arbeta med långsiktiga 

karriärplaner och därför har ledarskap en betydande påverkan på hur de individuella 

strategierna följs och utvecklas. Därför är det betydande för Företag B att ha en gynnsam grund 

med passande ledare som kan identifiera talangerna och deras egenskaper. Respondent B2 

menar att det är väsentligt för de ansvariga cheferna att bygga strategier på en individuell nivå 

redan tidigt i anställningsprocessen och anser att flera delar av TM-strategierna är 

relationsbaserade och därför är det väsentligt att skapa relationer tidigt. Respondent B1 anser 

även att det är väsentligt för chefer att kunna hantera sin auktoritet för att bygga en positiv 

relation med talangen. Respondent B2 förklarar också att chefer och ledningen bör vara 

medvetna om omvärldsförändringar samt att TM-strategierna är komplexa och kontinuerligt 

påverkas av omvärlden. Respondent B1 anser att det är talangerna själva som har ansvaret att 

vara drivna mot sina karriärmål. Företag B arbetar med att talangerna får möjligheten att synas 

och det ökar möjligheterna att kunna forma talangernas framtida karriärer. Det genom de 

kunskaper och erfarenheter som de erhållit från företaget även om talangerna inte stannar kvar 

under en längre tid.  

 

4.2.2 Rekrytering av talanger  

I Företag B betraktas alla individer som talanger och att begreppet talang är mer av en 

värderingsfråga. Respondent B1 anser att en talang är en person som är starkt intellektuell och 

med en förmåga att kunna omsätta det i praktiken. Talangen ska även besitta en social förmåga 

som gör att individen kan navigera i olika situationer. Respondent B2 menar att en talang för 

organisationen är en kombination av personlighet och inställningen till utveckling. I Företag B 

anses en talang vara en individ med relevant akademisk utbildning och med ett betyg från 

universitet eller högskola som visar att talangen är ambitiös. Talangen ska också trivas och ha 

motivationen till att arbeta i branschen. Företaget anser även att talangen ska vara driven och 

trivas med att lösa komplexa problem samtidigt som talangen ska vara en lagspelare och 

uppskatta när det går bra för andra.  
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Företag B arbetar långsiktigt med sin rekrytering och huvuddelen av företagets 

talangförsörjning sker från studentmarknaden. Det är väsentligt att rekrytera studenter för att 

behålla den positiva dynamiken i företaget eftersom enligt Respondent B1 har studenter ofta 

större möjlighet till att växa och utvecklas jämfört med seniora talanger som vanligtvis är 

formade och svåra att påverka. Företag B arbetar efter en trestegsprocess för att identifiera och 

attrahera eventuella talanger. De tre stegen innefattar exponering, attraktion och relation. 

Företag B arbetar med events och aktiviteter för att öka exponeringen och möjligheten att 

attrahera eventuella talanger. Respondent B1 anser att en stor del av det långsiktiga arbetet 

handlar om att maximera företagets exponering för att öppna upp möjligheter för studenter att 

kunna identifieras sig med företaget. Enligt Respondent B1 är det också väsentligt att skapa 

genuina möten genom att konsulter som är anställda på företaget kan återge en genuin bild av 

branschen, företaget och konsultyrket. Företag B arbetar med att tidigt bygga relationer med 

studenter vilket de gör redan under det första året på universitet och ökar möjligheterna till att 

kunna rekrytera de eventuella talangerna när de är nyexaminerade.  

 

Enligt Respondent B2 behöver Företag B bygga ett starkt varumärke för att lättare kunna 

attrahera potentiella talanger. Det är betydande för företaget att nå ut till talangerna i ett tidigt 

stadie för att öka möjligheterna till att attrahera passande talanger för företaget. Respondent B2 

anser också att det är betydande att inte bara kommunicera ut en starkt internt och externt 

varumärke utan också kunna leva upp till det som förespeglas. Respondent B2 menar att även 

om individer inte får en anställning på Företag B är det väsentligt att rekryteringsprocessen 

hanterar talangerna på ett professionellt sätt. Det eftersom relationssamhället ökar 

möjligheterna till att attrahera eventuella talanger. Respondent B2 betonar även vikten av att ha 

en talang-pool för att öka möjligheten till att identifiera rätt talanger som korrelerar med 

företagets kultur och affärsstrategi.  

 

4.2.3 Behålla talanger  

Företag B har skapat en grundfilosofi för att behålla talangerna som innebär att talangerna ska 

känna att de kan skapa karriärmöjligheter och utvecklas vilket ökar chanserna att talangerna 

stannar i företaget. Företag B arbetar med att talangerna kontinuerligt blir utmanade i sina 

arbetsuppgifter och yrkesroller som gör att de utvecklas. Företag B arbetar med utbildning som 

är kopplad till det praktiska genomförandet av arbetsuppgifterna. Respondent B1 anser att både 

teoretiskt och praktisk utbildning samt vägledning på individnivå är väsentligt för att talangerna 

ska känna sig uppmärksammade av företaget. Företag B arbetar med att uppmärksamma 

talangerna men Respondent B2 anser att företaget kan bli effektivare på det. Företaget använder 

sig av PM och de vill bygga upp varumärket där det kommuniceras externt och internt angående 

ett modernt och fungerande PM.  

 

Respondent B2 menar att det är komplicerat att behålla talanger dock betonas det att det inte är 

något problem eftersom en personalomsättning skapar en positiv dynamik och skapar 

möjligheter för Företag B att utvecklas. Företaget arbetar kontinuerligt med att vägleda 

talangerna genom att identifiera utmanande arbetsuppgifter för att öka möjligheterna till att 

utvecklas karriär-, kompetens- och personlighetsmässigt. Respondent B2 anser också att den 
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traditionella karriären kan ge vägledning för att talangerna självmant hittar utmanande 

arbetsuppgifter istället för att bli tilldelad dem.   

 

Liksom lite som när man springer ett lopp så tar man ju rygg på rätt person 

som kan dra med en. 

(Respondent B2, 2016) 

 

Lönesättningen i Företag B beror på hur konsulterna presterar men de har en fast lön som 

korrelerar med branschstandard samt att de använder sig av ett bonussystem. Det gör att lönen 

varierar men det blir vanligtvis inte någon avsevärd skillnad gällande talangernas lön. Enligt 

Respondent B2 är lön och ersättning komplicerat och det handlar om att ha lönemodeller som 

är konkurrenskraftiga eftersom det är en krävande och komplicerad bransch som kan förändras 

fort. Respondent B2 anser dock att det mer handlar om att personalen ska förstå att det finns 

andra saker utöver lönen som Företag B erbjuder som exempelvis utbildning och utveckling 

som hjälper talangernas karriärmöjligheter. 

 

4.2.3.1 Utbildning och utveckling 

Företag B arbetar med basutbildningar för nyanställda för att öka möjligheterna att kunna 

identifiera sig med företaget och även skapa en generalistkunskap om företagets olika 

funktioner. Företag B arbetar med att nyanställda talanger som ska komma ut och arbeta med 

sina arbetsuppgifter snarast möjligt vilket Respondent B1 anser är väsentligt. 

Konsultuppdragen genomförs i team och de nyanställda får börja arbeta tillsammans med en 

erfaren kollega. Företag B har även ett internt utbildningsprogram som ger möjlighet till lärande 

om branschen och hur rollen som konsult fungerar samt tillhandahålls ledarskapsutbildningar. 

Utbildningsprogrammen ger även förutsättningar för ytterligare personlig utveckling samt 

möjligheten att bygga professionella och personliga nätverk. Företaget genomför också utbyten 

med andra medlemsföretag i koncernen och utbildningen anordnas över nationsgränserna och 

det tas hjälp av företag som är etablerade i andra länder. 

 

Företag B arbetar med en form av mentorskap där erfarna medarbetare har tagit på sig ett 

delegerat ansvar för cirka tre talanger. Mentorskapet går ut på att stötta, motivera samt 

administrera talangernas utveckling och prestationer. Mentorerna har ansvaret att skapa och 

planera individuella utbildnings- och målplaner samt stötta med aktiviteter för att talangerna 

ska nå dem. Enligt Respondent B1 är ledarskapet betydande hos mentorerna och skapar en 

konkurrensfaktor vilket gör att utbildning och utveckling av talanger prioriteras internt och det 

är väsentligt att uppmärksamma och se talangerna samt bekräfta deras framgång och vara 

generös i sin attityd som mentor. Dock anser också Respondent B1 att individer på 

ledningspositioner ska vara förebilder och det krävs att de kan hantera sin auktoritet. Företag B 

arbetar kontinuerligt med att analysera individuella utbildnings- och målplaner för att inte 

avvika och glömma bort dem vilket Respondent B2 menar är betydande.  
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Typ som en fadder fast lite mer, liksom inte en fadder som ska visa en till 

kaffemaskinen och så utan att man ska jobba med karriären och den 

individuella utvecklingen. 

(Respondent B2, 2016) 

 

Respondent B2 anser att talanger ständigt strävar efter utveckling och att vissa talanger behöver 

fler och mer komplicerade utmaningar vilket gör att det är väsentligt för mentorerna och 

ansvarig chef att identifiera det behovet. Respondent B2 betonar också att det är särskilt 

betydande att ge talangerna individuell utveckling och inte skapa känslan av att vara en i 

mängden. De interna utbildningsprogrammen i Företag B är individuellt anpassade beroende 

på vilket stadie talangen är i karriären. I Företag B arbetar talangen tillsammans med mentorn 

med att utveckla individuella utvecklingsplaner och personliga mål samt har 

uppföljningssamtal för att säkerställa att planeringen följs dock är talangen själv ansvarig för 

utvecklingen samt vilka arbetsuppgifter och hos vilka klienter.  

 

Om man är ledare så ska man också vara en god starmaker, som man kan 

kalla det för. Att hela tiden ha ögat på hur man får människor att 

kontinuerligt växa som finns runt om en och hur man kan bidra och vad 

man kan göra för att dom ska kunna bli ännu lite bättre. 

(Respondent B1, 2016) 

 

4.2.4 Administrering av talanger 

Företag B har i dagsläget inte ett implementerat IT-system som hanterar personalen i 

organisationen i TM-syfte. Mentorerna i företaget får ansvaret att själva hantera 

utvecklingssamtal, uppföljningssamtal och värderingar. Arbetet dokumenteras och analyseras 

tillsammans med andra mentorer och HR-ansvariga. Företag B försöker exkludera speciella IT-

system som kan favorisera talanger som inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Respondent B2 bekräftar en avsaknad av ett övergripande TMS och att det möjligen skulle 

underlätta arbetet med TM. Respondent B2 anser dock att TM har tendensen att vara 

systemfokuserat, dokumentfokuserat samt betygfokuserat och betonar att det borde fokuseras 

på kvalitetssamtal samt vara relationsbaserat.  

 

4.3 Företag C  

Företag C är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom HR och har funnits i cirka 10 år. 

Företaget har cirka 90 anställda samt att företaget ingår i en koncern. Företaget arbetar med 

konsulttjänster inom HR, förändring och utveckling. Respondent C1 är ansvarig över ett av 

företagets kontor och har hand om allt från försäljning till marknadsföring samt arbetar som 

ansvarig teamchef. Respondent C1 arbetar även med olika interna projekt kring innovation, 

digitalisering och IT. Företag C har en relativt låg personalomsättning och de talanger de 

förlorar vanligtvis får ett erbjudande från ett annat företag som inte går att neka.   
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4.3.1 Talent Management  

Företag C arbetar strukturerat och strategiskt två gånger per år med företagets talanger och att 

identifiera eventuella talanger. Företaget arbetar med en färdig konsultmodell som det arbetas 

aktivt med för att kunna identifiera talanger som också kan påverka företagets utveckling av 

kultur och affärsmöjligheter. De ansvariga konsultcheferna i Företag C har tillsammans ett stort 

ansvar för att bygga en karta med aktiviteter för talangerna. De ansvariga cheferna arbetar med 

en lista av rollbeskrivningar för att kunna identifiera möjligheter till utveckling och hur de ska 

behålla talangen eller om de ska låta talangen gå vidare till ett annat företag.  

 

Vi har en väldig tydlig konsult-modell där vi tittar på dels konsult-

kompetensen, leveransen och vi tittar på hur man är med och bidrar till att 

bygga företaget. Vi tittar också på hur man är med och bygger kulturen och 

affärerna framöver. 

(Respondent C1, 2016) 

 

4.3.2 Rekrytering av talanger  

I Företag C ses alla individer som talanger och att en talang är en individ som har potential och 

kapaciteten att avancera till att exempelvis bli chef. Respondent C1 anser att talang är ett 

begrepp som är svårdefinierat och menar att alla organisationer räknar samtliga i deras personal 

som talanger. Företag C  anser att individer som besitter egenskaper som driv, potential och en 

vilja att utvecklas vara talanger. Företag C definierar också talanger i olika kategorier som 

exempelvis nyckelpersoner som anses vara en kulturbärare eller nyckelkompetens som är en 

individ med affärskritisk kompetens.  

 

Företag C lägger inte ekonomiska resurser på att aktivt bygga ett starkt varumärke men vill att 

det starka varumärket ska genomsyras automatiskt för att kunna attrahera eventuella talanger. 

Företagets rekrytering påverkas delvis av rekommendation -och relationssamhället och är 

därför väsentligt att de anställda och även de som slutar på företaget agerar ambassadörer och 

fortsätter rekommendera företaget till eventuella talanger. De talanger som rekryteras till 

företaget behöver besitta grundvärderingar som korrelerar med företagets värderingar samt är 

kompetenta i sina arbetsuppgifter. Enligt Respondent C1 avviker företaget ibland från deras 

rekryteringsstrategi men att det sällan blir ett bra utfall.   

 

4.3.3 Behålla talanger  

Företag C arbetar kontinuerligt för att behålla talangerna och det för att öka möjligheten till att 

behålla, kommunicera och utveckla den befintliga kulturen. Företaget använder sig av ett 

kommunikations- och IT-verktyg för att öka möjligheterna till konsulterna att kommunicera 

internt. Verktyget ökar möjligheten att bygga företagets kultur eftersom konsultyrket till stor 

del är baserat på externa uppdrag. Respondent C1 anser att verktyget inte bara används i 

professionellt syfte utan också används för att dela med sig av exempelvis roliga händelser och 

idéer vilket skapar bättre sammanhållning, kulturbyggande samt ökar möjligheterna för att 

talangerna stannar kvar i företaget. Kulturen och verktyget gör att konsulterna känner stöd i 

deras arbetsuppgifter eftersom det alltid finns en kontinuerlig kommunikation mellan 

arbetskollegor samt att talanger kan identifiera sig med konsultföretaget.  
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Man vill ha de häftiga uppdragen, komma ut till kund och vara konsult men 

också ha den trygga famnen bakåt. 

(Respondent C1, 2016) 

 

Företag C arbetar med att bygga en kultur där talangerna känner sig sedda vilket vanligtvis gör 

att talangerna trivs och är nöjda med arbetet vilket Respondent C1 anser är betydande för att 

behålla talangerna. Företag C arbetar på individnivå med att ta hänsyn till talangernas önskemål 

om eventuella arbetsuppgifter och uppdrag. Respondent C1 anser att det är väsentligt att 

talangerna har en generositet och är hjälpsamma i sin personlighet vilket gör att talangerna kan 

identifiera och känna en tillhörighet till företaget. Eftersom Företag C är en del av en koncern 

finns det möjligheter att flytta talanger internt inom koncernen och därmed behålla dem i 

företagets omvärld utan att bli av med dem helt.  

 

När Företag C sätter upp mål för företaget samt individuella mål och utvecklingsplaner för 

talangerna skapar de även affärsplaner med aktiviteter för att nå målen. Utöver de individuella 

utvecklingsplanerna bryts även företagets mål ner på individnivå för att skapa möjlighet att 

styra och driva talangerna i samma riktning. Företag C sätter löner beroende på 

marknadsstandard och att en del av lönen är provisionsbaserad. Företagets löner varierar 

beroende på vad avtalet med deras klienter säger angående timlön och antal timmar samt att 

företaget gör lönekalibreringar cirka två gånger per år. Företag C ser över varje talangs 

utveckling och prestationer för att sätta en rimlig och passande lön eftersom företaget inte vill 

förlora talanger till andra företag på grund av lönesättningen.   

 

4.3.3.1 Utbildning och utveckling 

Respondent C1 anser att de nyanställda talangerna har en brant utvecklingskurva. Nyanställda 

talanger i Företag C kommer in med en begränsad erfarenhet och går direkt ut på 

konsultuppdrag och får möjligheten att byta mellan bransch eller uppdrag. Det för att hela tiden 

erhålla arbetsuppgifter som kan leda till utveckling och för att effektivisera inlärningskurvan. 

Företag C behöver kontinuerligt rekrytera nya talanger eftersom de är beroende av att konsulter 

blir erfarna på kort tid. Företaget tillåter talangerna att själva vara med och utveckla företaget 

vilket gör att det ställs krav på att talangerna själva är drivna och är engagerade i 

utvecklingsfrågor. 

 

I Företag C utformar talangerna tillsammans med ansvarig chef individuella utvecklingsplaner 

samt att cheferna även utvärderar talangerna två gånger per år dock är företaget flexibelt 

beroende på talangernas privata situationer och kan sätta utvecklingsplaner efter dem. Företag 

C arbetar med utbildningar men det är komplicerat eftersom talangerna kontinuerligt är ute hos 

kunder men Respondent C1 betonar också att det är väsentligt för att talangen ska känna en 

tillhörighet till konsultföretaget. Företag C har därför kontrakt med kunderna och avtalat att 

avsätta tre till fyra dagar om året för företagets utvecklingsdagar. Utbildningsdagarna innefattar 

externa föreläsare, workshops och behovsanpassade utbildningar. Företag C tar hänsyn till vad 

talangerna själva efterfrågar för utbildning och sedan utformar ett gemensamt 

utbildningsmaterial för att effektivisera utbildningsdagarna. Utbildningsdagarna ger även 
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upphov till att konsulterna får träffa kollegor och utbyta erfarenheter och kompetenser. 

Talangerna får vara med och bestämma uppdrag samt att när uppdragen går mot sitt slut träffas 

talangen med sin ansvariga chef, säljare och kollega som arbetar med att utvärdera de 

genomförda uppdraget samt att matcha nya uppdrag. Utvärdering och analys av uppdraget 

genomförs för att ta lärdomar och se om något kunnat genomföras bättre.  

 

4.3.4 Administrering av talanger  

Företag C har tidigare använt sig av Microsofts program, Excel, för att kunna administrera 

information om talanger. Företaget har dock nyligen implementerat ett TMS som kommer 

främja administreringen av talanger samt rekrytering och beläggning. Det implementerade 

TMS i Företag C kommer innefatta profiler för att skapa en personlig profil för respektive 

talang. Det kommer även sammanfatta talangernas tidigare uppdrag, erfarenheter och 

kompetenser. Respondent C1 anser dock att inget TMS kan ersätta relationen och dialogen 

mellan individer. 
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5. Analys  

I det följande kapitlet kommer det empiriska materialet att analyseras genom det teoretiska 

ramverket. Först analyseras Talent Management som strategisk funktion följt av Identifiera och 

Rekrytera talanger, Förmågan att Behålla talanger och Administrering av talanger. 

 

5.1 Talent Management som strategisk funktion 

Företag A, Företag B och Företag C arbetar med TM som en strategisk funktion. Företag A och 

Företag B fokuserar till stor del på den strategiska rekryteringen av talanger. Företag A menar 

att den övergripande TM-strategin sker naturligt medan Företag B och Företag C har en mer 

övergripande strategi och arbetar mer strukturerat. Det bekräftas av att Företag A, Företag B 

och Företag C arbetar efter Tatoglu et al. (2016), Lewis och Heckman (2006), Nilsson och 

Ellström (2012) samt Ewerlin och Süß (2014) syn på TM som en strategisk funktion med delar 

som rekrytering, behålla och administrering av talanger. Enligt Wikström och Martin (2012) 

har dagens organisationer komplikationer med att genomföra TM på ett korrekt sätt eftersom 

det saknas struktur i processer, rutiner och IT-stöd vilket också bekräftas av att Företag A, 

Företag B och Företag C har brister i struktur gällande processer, rutiner och IT-stöd. Samtliga 

konsultföretagens strategier fokuseras till stor del på rekrytering men övriga funktioner 

innefattar brister. Konsultföretagen prioriterar de strategiska funktionerna olika på grund av 

skillnader i värderingar, styrningsfunktioner, ledarskap och affärsstrategi. Det kan påverka 

arbetet med dem övergripande TM-strategierna eftersom det till stor del fokuseras på den 

strategiska delfunktionen rekrytering än på funktionerna behålla och administrera talanger. 

Genom att fokusera mer på arbetet med att behålla och administrera talangerna kan det göra att 

talangerna känner sig omhändertagna och viljan att stanna kvar i konsultföretagen skulle kunna 

öka.   

 

Företag A och Företag B som främst prioriterar rekryteringsfunktionen visar att företagen inte 

delar Collings och Mellahi (2009) syn på att det inte ska fokuseras på att identifiera talangfulla 

individer utan att det handlar om att identifiera positioner istället. Att fokusera på att identifiera 

talangfulla individer kan göra att attraktionskraften till eventuellt nyrekryterade talanger kan 

minska eftersom positionerna inte utformas på individnivå. Det kan leda till att företaget kan 

förlora väsentliga konkurrensfördelar som påverkar huruvida de eventuella talangerna vill söka 

sig till företaget och konsultföretagen skulle effektivare kunna identifiera eventuella talanger.  

 

Collings och Mellahi (2009) menar att en talang-pool kan öka möjligheten att identifiera och 

smidigare rekrytera passande individer vilket Företag B betonar är väsentligt men att företaget 

inte arbetar med det i dagsläget. Skulle Företag B implementera en talang-pool kan 

rekryteringen effektiviseras och företaget kan fokusera på att utveckla andra konkurrensfördelar 

eftersom talang-poolen strategiskt skulle underlätta rekryteringsarbetet. En talang-pool skulle 

kunna göra det enklare att rekrytera eventuella talanger till konsultföretaget eftersom det skulle 

underlätta tillgången till passande talanger.  

 

 

 



 28 

5.2 Identifiera och Rekrytera talanger  

Företag A, Företag B och Företag C nämner samma egenskaper vid definitionerna av talang 

och vad de söker vid rekrytering. De egenskaper som samtliga företag nämner är att talangerna 

ska besitta en hög ambitionsnivå och ett driv att utvecklas karriär- och personlighetsmässigt. 

Det kopplas ihop med Wikström och Martins (2012) syn på tidiga talanger och om ambitionen 

samt viljan att ha en framgångsrik karriär inom företaget. Därför är konsultföretagen benägna 

att identifiera individer som besitter en hög ambitionsnivå och ett driv att utvecklas karriär- och 

personlighetsmässigt. Det kan leda till att företagen rekryterar passande talanger som är villiga 

att stanna och som också är värdefulla för konsultföretagen att investera i. För att effektivare 

identifiera och hitta passande talanger skulle konsultföretagen kunna utveckla deras definitioner 

av talang.  

 

Samtliga konsultföretag förklarar att det är väsentligt att rekryterade talanger passar in i 

konsultföretagens kulturer. Det bekräftas av Ulrich (2015) som menar att det gäller att rekrytera 

talanger som passar in i organisationens kultur och Phillips och Gullys (2015) syn på att talanger 

ska kunna identifiera sig med organisationer vilket är en grundläggande faktor för 

organisationseffektivitet. Konsultföretagen ser betydelsen av att talangerna passar in i 

organisationernas kultur och att det kan öka möjligheten att behålla talangerna en längre tid. 

Genom att konsultföretagen skulle utveckla deras definitioner av talang skulle det också hjälpa 

att identifiera passande talanger till företagskulturen.  

 

Företag B anser att talanger med en akademisk utbildning är betydande eftersom det visar att 

de har en kompetens samt en ambition karriärmässigt. Det bekräftar Nilsson och Ellströms 

(2012) samt Tansleys (2011) syn på att en talang vanligtvis ses som en individ med hög 

akademisk utbildning. Dock dementeras det att Företag B inte delar det Nilsson & Ellström 

(2012) och Tansley (2011) menar kring att talangfulla individer förbises genom att definiera 

talanger som individer med akademisk utbildning. Det kan göra att Företag B förbiser 

eventuella talanger som inte har en akademisk utbildning men som kan bidra till organisationen 

på andra sätt. Kravet på den akademiska utbildningen kan vara lämplig att ta hänsyn till gällande 

vissa arbetsuppgifter som kan behöva specialistkunskaper. Dock bör den höga akademiska 

utbildningen ibland förbises för att utöka rekryteringsmöjligheterna för konsultföretagen.  

 

Företag A och Företag B arbetar kontinuerligt med att exponera företagens värderingar och 

information om konsultföretagen för att attrahera talanger till organisationen. Det bekräftar att 

Företag A och Företag B arbetar efter Carnes et al. (2015) och Swinder et al. (2015) syn på att 

kommunicera ut lämplig och meningsfull information vilket har en signifikant påverkan på 

attraktionskraften. Det gör att konsultföretagen effektivare kan rekrytera talanger eftersom 

talangerna redan kan identifiera sig med respektive konsultföretag och har ambitionen samt 

viljan att arbeta hos konsultföretagen.  

 

Företag B arbetar till stor del med att exponera och kommunicera ut information mot 

studentmarknaden medan Företag A arbetar med relation- och rekommendationssamhället. Det 

bekräftar att Företag A och Företag B arbetar med Phillips och Gullys (2015) samt Forslunds 

(2013) syn på strategisk rekrytering för att förvärva och utveckla det humana kapitalet i linje 
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med organisationens mål, visioner och egenskaper. Företag C arbetar inte aktivt med att 

exponera och kommunicera företagets värderingar och information utan förlitar sig helt på 

rekommendationssamhället vilket dementerar att Företag C delar Phillips och Gullys (2015) 

samt Forslunds (2013) syn på strategisk rekrytering. Det kan göra att samtliga konsultföretag 

kan gå miste om eventuella talanger eftersom de inte arbetar med att vidga sina 

exponeringskanaler i rekryteringsprocessen. Studentmarknaden samt relation- och 

rekommendationssamhället anses vara lämpliga exponeringskanaler dock kan det vara 

ineffektivt att förlita sig till stor del på dem kanalerna. Det eftersom de eventuella talanger inte 

alltid kan identifieras på studentmarknaden och rekommendationer kan vara missvisande 

gentemot konsultföretagens värderingar.  

 

5.3 Förmågan att Behålla talanger 

Företag A och Företag C nämner att det är väsentligt att skapa en stabil arbetskraft och att sträva 

efter att minska personalomsättningen medan Företag B anser att en personalomsättning skapar 

en positiv dynamik och ökar möjligheten till en kunskapsintensiv organisation. Det bekräftar 

att Företag A och Företag C arbetar efter Deerys (2008) syn på att det är väsentligt att 

upprätthålla en stabil arbetskraft för att effektivisera TM-arbetet dock har Företag B samma 

fokus på att skapa en stabil arbetskraft. Företag B anser dock att en personalomsättning är 

gynnsamt för företaget. Det visar att konsultföretagen har personalomsättningen i åtanke och 

vill skapa en stabilare arbetskraft vilket kan leda till minskad personalomsättning. Dock kan 

även kultur och värderingar skapa den positiva dynamiken oavsett personalomsättning eftersom 

konsultföretagen hela tiden expanderar och strävar efter utveckling.  

 

Företag A, Företag B och Företag C värderar att det ska finnas en kultur i konsultföretagen där 

talangerna får uppmärksamhet och det stöd som behövs för att utvecklas både personlighets- 

samt karriärmässigt. Det bekräftar Ellehuus (2012) med att det ska finnas en trivsam och 

utvecklande kultur i företag eftersom det har en väsentlig påverkan på talangernas 

utvecklingsmöjligheter. Företag C nämner också att de aktivt arbetar med att bygga en kultur 

för att behålla talangerna vilket bekräftar det Christensen-Hughes och Rog (2008) menar med 

att det är väsentligt med en kultur som gynnar talangerna samt är trivsam. Det blir därför en 

central del i arbetet med att minska konsultföretagens personalomsättning att ha en kultur som 

talangerna kan trivas och utvecklas i vilket kan främja talangernas benägenhet att stanna i 

konsultföretagen.  

 

Samtliga konsultföretag betonar vikten av ledarskapet i TM-arbetet för att öka möjligheterna 

till att kunna behålla talangerna. Samtliga konsultföretag baserar TM-arbetet på individnivå 

vilket innebär att alla företagen lägger ansvar på chefer att arbeta med utvecklingsplaner, 

målsättning, uppföljning och aktiviteter för talangerna. Det bekräftar att samtliga företag arbetar 

efter Wikström och Martins (2012) syn på att ledarskap är väsentligt för en positiv påverkan på 

talangernas potential samt ökar möjligheten till att behålla talangerna internt. Företagens syn 

på chefernas betydelse i TM kan öka möjligheten för konsultföretagen att bygga relationer och 

bidra till att behålla talangerna. Genom nära relationer mellan talang och ledare kan en kultur 

upprättas där talangerna kan identifiera sig med konsultföretagen och känner en trygghet samt 

tillhörighet vilket också kan leda till att talangerna känner sig sedda och uppmärksammade.   
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Företag A, Företag B och Företag C betonar att det är väsentligt att talangerna blir sedda och 

blir uppmärksammade i sitt arbete genom att balansera auktoritet med konstruktiv kritik samt 

individuella utvecklings- och målplaner. Det bekräftar det Wikström och Martin (2012) tar upp 

om att personalen blir missnöjd om de inte blir sedda och uppmärksammade eller får vägledning 

för sin personliga utveckling. Det bekräftar också att företagen delar Aguinis et al. (2012) syn 

på att skapa och upprätthålla individuella utvecklingsplaner samt att de arbetar med PM som är 

en kontinuerlig process för att identifiera, mäta och utveckla resultat från individer. Det 

motsäger dock Wikström och Martins (2012) syn på att ledningen i dagens organisationer har 

komplikationer med att genomföra mätningar och uppföljningar av personalens resultat och 

prestationer. Det är därför vitalt för konsultföretagen att arbeta med mål- och utvecklingsplaner 

som korrelerar med organisationens mål på individnivå för att öka möjligheten till att talangerna 

känner sig sedda och uppmärksammade. Genom att sätta individuella mål som korrelerar med 

konsultföretagens kan det påverka talangernas vilja att stanna kvar eftersom de känner en 

tillhörighet och att de bidrar till utveckling av företagen. 

 

Företag A, Företag B och Företag C arbetar efter branschstandard gällande lön och samtliga 

respondenter betonar att det inte är på grund av lönen talangerna söker sig till konsultföretagen 

utan det är på grund av möjligheterna till utveckling och att kunna skapa en framgångsrik 

karriär. Det bekräftar att samtliga konsultföretag arbetar efter Thunnissens (2016) syn om att 

det inte är lönen som påverkar om talangerna stannar kvar i företagen. Det visar att 

konsultföretagen bör arbeta med lönesättningar efter branschstandard för att inte påverka 

företagens konkurrenskraft angående talangerna. För att attrahera och behålla talangerna är det 

dock inte betydande med löner som ligger högt över branschstandard eftersom de värdesätter 

andra faktorer som exempelvis utbildning och få uppmärksamhet. Dock kan det vara något som 

kan variera och talanger kan prioritera faktorer i arbetet olika beroende på personlig preferens. 

Samtliga företag arbetar även med individuellt anpassade löner beroende av erfarenhet, 

engagemang och ansvar vilket bekräftar att konsultföretagen delar Wikström och Martins 

(2012) samt Gupta och Shaws (2013) syn på att lön ska bedömas efter potential, prestationer, 

kompetens samt ansvar. Christensen-Hughes och Rog (2008) menar också att med en 

tillfredsställande lön ökar möjligheterna att talangerna stannar i organisationen vilket samtliga 

konsultföretag arbetar med. Eftersom konsultföretagen utgår från marknadsstandard bekräftar  

det att samtliga konsultföretags åsikter gällande lön inte påverkar talangernas benägenhet att 

söka sig till andra företag utan istället väljer att stanna kvar. De individuellt anpassade 

lönesättningarna kan påverka konsultföretagen positivt vad gäller möjligheten till att behålla 

talanger eftersom talangerna har möjligheten att kunna påverka sin lön. 

 

5.3.1 Kompetens- och Personlighetsutveckling  

Företag B och Företag C arbetar med individuella utbildning- och utvecklingsplaner genom 

kontinuerliga möten, dialoger och uppföljningssamtal med ansvariga chefer eller mentorer. Det 

bekräftar att Företag B och Företag C delar Christensen-Huges och Rog (2008), Deery (2008), 

Clausen et al. (2014), Janson (2015) och Aguinis et al. (2012) syn på att det har en betydande 

påverkan att anpassa och individualisera mål och utvecklingsplaner. Det kan ha en väsentlig 

påverkan på företagets förmåga att kunna behålla talangerna genom att erbjuda möjligheter till 

utbildning och personlig utveckling. Det är också en motiverade faktor för talangernas 
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benägenhet att stanna i konsultföretagen eftersom talangerna känner att konsultföretagen 

investerar samt prioriterar talangernas utveckling och framgång.  

 

Företag A lägger över ansvaret på talangerna att ta initiativ till att delta i de interna 

utbildningarna dock poängterar Respondent A1 att det krävs en dialog med sin ansvariga chef 

för att identifiera talangens behov. Företag B och Företag C uppmuntrar också talangerna att 

drivas mot utveckling och viljan att arbeta med utvecklande arbetsuppgifter. Det bekräftar det 

Thunnissen (2016) tar upp om att det är betydande att talangerna själva drivs av att utvecklas 

och hitta kreativa uppgifter. Företag A, Företag B och Företag C anser att 

utvecklingsmöjligheterna för talangerna finns i det praktiska lärandet i konsultuppdrag och 

därför vill samtliga företag att talangerna ska genomföra reella uppdrag. Det för att företagen 

anser att talangerna effektivast utvecklas när de genomför arbetsuppgifterna hos klienter. Det 

har samhörighet till det Thunnissen (2016) menar med att talangernas utvecklas av att arbeta 

med utmanande arbetsuppgifter samt Clausen et al. (2014) och Jansons (2015) syn på att 

utveckla färdigheter som är tänkta för en position i företaget. Därför borde konsultföretagen 

fortsätta med att rekrytera talanger som drivs av utveckling och viljan att arbeta med kreativa 

uppgifter men även att uppmuntra befintliga talanger att drivas mot utmanande arbetsuppgifter. 

Genom att talangerna själva har en vilja att drivas mot utveckling och utmanande 

arbetsuppgifter gör det att talangerna har en egen påverkan på deras egna utveckling och framtid 

som kan ha en positiv effekt på att vilja stanna i företagen. 

 

Företag A och Företag B arbetar med interna utbildningsprogram. Företag A betonar dock att 

de kurser som ingår i utbildningsprogrammet även innefattar kurser för fritidsintressen. Företag 

Bs utbildningsprogram är riktat mot att forma och utveckla talangernas professionella karriär. 

Företag C arbetar också med interna utbildningar dock kondenseras utbildningarna till cirka 

fyra dagar om året. Det bekräftar att samtliga företag arbetar enligt Christenssen-Hughes och 

Rog (2008) syn på betydelsen av att investera i utveckling och inlärning för att behålla 

talangerna. Det tyder på att företagen kontinuerligt arbetar med att investera i utbildningar för 

att skapa en kultur där talangerna vill stanna kvar i konsultföretagen. Det visar även att 

företagen delar Deerys (2008) syn på ledningens engagemang i utveckling och utbildning av 

kompetenser som krävs för företagets arbetsuppgifter. Företag A använder sig av 

traineeprogram som är individualiserade. Det bekräftar Clausen et al. (2014) syn på att 

standardiserade träning- och utvecklingsprogram inte har en betydande påverkan för att 

utveckla de färdigheter som krävs för den tänkta positionen samt möjligheterna att behålla och 

administrera talangerna. Det visar ytterligare att utbildning- och utvecklingsplaner samt 

program bör individualiseras eftersom talangerna blir sedda och uppmärksammade genom 

investeringar i deras personliga utveckling. Det utbildningsprogram, kurser och 

utbildningsdagar visar är att företagen investerar i utbildning och utveckling av talanger. Det 

trots en bransch där talangerna inte befinner sig i konsultföretagens lokaler under längre 

perioder vilket visar att företagen prioriterar att talangerna känner en tillhörighet och 

delaktighet trots arbetssituation.  

 

Företag B arbetar med att delegera mentorskap till seniora talanger som agerar mentorer åt de 

nyanställda talangerna. Mentorerna agerar som en funktion som kan främja talangernas 
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personliga och karriärmässiga utveckling dock ska mentorerna endast vägleda och stödja 

talangerna. Det bekräftar att Företag B arbetar efter Christensen-Hughes och Rogs (2008) samt 

Deerys (2008) syn på mentorernas roll som stödfunktion. Företag A och Företag C arbetar med 

en öppen kultur där en kontinuerlig dialog ska föras med ansvarig chef. Det uppmuntras även 

att hålla en dialog med övrig personal för att identifiera utvecklingen personlighets- och 

karriärmässigt samt ge stöd i arbetsuppgifter. Det kan ha en vital påverkan på talangernas 

benägenhet att stanna kvar i konsultföretagen. Mentorskap och ledarskapet har en central roll i 

hur talangerna känner sig sedda och uppmärksammade eftersom de får en nära relation till en 

betydande individ med senior kompetens som kan bidra till att talangerna känner trygghet och 

stöd.  

 

5.4 Administrering av talanger 

Företag A arbetar inte med ett generellt TMS utan det är upp till de ansvariga cheferna att 

implementera system och administrering för sin avdelning men det finns dock en avsaknad av 

ett generellt rekryteringssystem. Det menar Van den Brink et al. (2013) skulle underlätta deras 

identifiering och analysering av individer som passar in i företagets kultur och mål och därför 

kan det vara fördelaktigt att implementera ett TMS. Företag B har inte ett implementerat TMS 

utan försöker istället exkludera IT-system eftersom deras syn är att det kan favorisera vissa 

talanger och inte alltid stämma överens med verkligheten utan det borde fokuseras på 

kvalitetssamtal samt vara relationsbaserat. Det dementerar att Företag A och Företag B arbetar 

efter Tatoglu et al. (2016), Lewis och Heckman (2006), Howe-Walsh (2015), Leery-Joyce 

(2010), Samarakone (2016) samt Benitez Amando et al. (2015) syn på betydelsen av ett 

implementerat TMS för att effektivt kunna administrera, identifiera och effektivisera 

möjligheten till att behålla talanger. Det visar att det kan vara fördelaktigt att implementera ett 

TMS men att behålla de humana relationerna och använda TMS som ett komplement till 

relationerna. Det är något som Företag C redan sett behovet av och har också implementerat 

TMS för att hantera diverse talangfrågor men betonar att inget TMS kan ersätta relationer och 

dialoger mellan individer. Ett TMS skulle möjligtvis underlätta för företagen att strategiskt 

hantera samtliga delfunktioner eftersom det skulle tydliggöra information om talangernas 

utveckling och behov samt vad konsultföretagen behöver.  
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6. Slutsatser och diskussion  

Här presenteras studiens resultat utifrån syftet samt de två frågeställningarna följt av en 

slutdiskussion kring resultaten.  

 

6.1 Slutsatser  

I frågeställningen om hur konsultföretagen arbetar strategiskt visar resultaten att 

konsultföretagen i den genomförda studien kontinuerligt utformar och arbetar med TM-

strategier. Den delfunktion som prioriteras i TM-strategierna är rekrytering och det finns ett 

bristfälligt fokus i delfunktionerna behålla och administrera talanger. I funktionen rekrytering 

visar resultaten av studien att konsultföretagen inte arbetar med att utforma positioner efter 

individer utan individerna formas av positionerna.  

 

Konsultföretagens strategi för rekrytering baseras till största del på rekrytering av talanger med 

akademisk utbildning från studentmarknaden samt talanger från relation- och 

rekommendationssamhället. Det visar att företagen preciserar sin exponering på ett fåtal kanaler 

vilket leder till ineffektivitet i rekryteringsprocessen. I konsultföretagen definieras samtliga 

individer som talanger och de prioriterade egenskaperna vid rekrytering är talangernas drivkraft 

och att de har en hög ambitionsnivå. Dock är konsultföretagens definitioner av talang inte 

tillräckligt preciserade i korrelation till företagens affärsstrategi, värderingar och kultur. Vid 

rekryteringen utformar konsultföretagen inte positioner efter talanger utan talangerna formas 

efter positioner.  

Trots bristen på fokus i funktionen behålla finns det mål, utbildning- och 

utvecklingsstrategierna som utvecklas och formas på individnivå samt korrelerar med de olika 

konsultföretagens affärsstrategier. Konsultföretagen har även en konservativ syn gällande 

implementering av TMS vilket visar ett mindre fokus på delfunktionen administrering av 

talanger.    

I frågeställningen angående behålla talanger visar resultaten av studien att konsultföretagen 

arbetar med den strategiska funktionen rekrytering som en väsentlig del av arbetet för att kunna 

påverka möjligheterna att behålla nyrekryterande talanger. I rekryteringen prioriterar 

konsultföretagen passande kompetenser samt att talangerna har de personliga egenskaperna 

som korrelerar med konsultföretagens värderingar och affärsstrategier samt talangerna kan 

identifiera sig med konsultföretagen.  

 

Resultaten av studien visar att utveckling och utbildning är väsentligt för att få talangerna att 

stanna i konsultföretagen och att lön samt förmåner inte har lika stor påverkan på deras vilja att 

stanna kvar. För att behålla talangerna arbetar konsultföretagen med att individualisera mål, 

utveckling- och utbildningsplaner. Talangerna själva har dock ett inflytande och eget ansvar för 

sin egna karriär- och personlighetsutveckling. Samtliga företag arbetar även med kurser och 

utbildningsprogram som är utformade på individnivå för att talangerna ska uppleva att de 

utvecklas kompetens- och personlighetsmässigt.  
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Studiens resultat visar att de individuella planerna påverkas positivt av ett passande ledar- och 

mentorskap eftersom det skapar en närmare relation mellan talangerna och respektive 

konsultföretag vilket leder till stöd och trygghet samt ökar kapaciteten till att behålla talangerna. 

Genom att individualisera mål, utveckling- och utbildningsplaner samt arbeta med ett passande 

ledar- och mentorskap skapar konsultföretagen en uppmärksammande kultur för att talangerna 

ska känna sig sedda och trivas. Det är i hög grad väsentligt för konsultföretagen att arbeta med 

en uppmärksammande kultur vilket det leder till en ökad möjlighet att en främjad attraktion och 

behålla talangerna. 

 

6.2 Slutdiskussion  

Utifrån slutsatserna i studien anses det att konsultföretagen inte har den övergripande 

kunskapen som krävs för att genomföra TM-strategierna effektivt. Det eftersom 

konsultföretagen till stor del fokuserar på rekryteringsprocessen vilket gör att resterande 

funktioner kan påverkas negativt och som kan leda till bristfälliga strategier. Det kan vara på 

grund av att delfunktionen rekrytering traditionellt alltid varit en grundfaktor till att hantera 

personalomsättning och expansioner vilket gör att det faller sig naturligt att fokusera till stor 

del på rekrytering eftersom att företag alltid söker ny personal och hela tiden vill utvecklas. 

Konsultföretagens rekryteringsprocesser är fungerande men exponeringskanalerna 

koncentrerade till få kanaler. Det kan anses vara väsentligt för konsultföretagen att se över 

möjligheterna att hitta nya, fler och alternativa exponeringskanaler för att inte missa eventuella 

talanger. Begreppet talang kan vara svårdefinierat men det visar att konsultföretagen definierar 

talang på samma sätt och då som individer med drivkraft och en karriärmässig ambitionsnivå 

dock behöver de precisera deras definitioner ytterligare. Eftersom de har liknande syn på 

definition av talang är det enligt studien inte svårdefinierat. Konsultföretagen arbetar och ser 

betydelsen med strategier för att behålla talanger men strategierna och förståelsen för 

delfunktionen går att utveckla ytterligare. Det eftersom de olika delfunktionerna kan 

effektiviseras genom samstämmighet.  

 

För att skapa en kultur där talangerna trivs och har viljan att stanna kvar är det betydande med 

ett passande ledar-och mentorskap som också passar med konsultföretagen. Utbildning och 

utveckling är också väsentligt för att bygga den uppmärksammande kulturen och främja 

konsultföretagens möjligheter för att utveckla en kultur som gör att talangerna vill stanna kvar 

i konsultföretagen. Utbildning, utveckling och kultur bidrar också till stor del att talangerna ska 

få uppmärksamhet och känna sig sedda eftersom det utgör en betydande del av talangers vilja 

att stanna kvar i konsultföretagen. Den konservativa syn som konsultföretagen har på TMS kan 

ha en negativ påverkan vid deras utvärderingar och utformningen av individualiserade mål. 

Med ett implementerat TMS skulle möjligheterna att behålla talangerna öka samt effektivisera 

övriga delfunktioner och relationer samt dialoger skulle inte påverkas. Den höga 

personalomsättningen i konsultbranschen är problematiskt dock kan det vara gynnsamt med en 

personalomsättning som kan leda till kunskapsintensitet samt en positiv dynamik i 

konsultföretagen. Dock kan det anses att den positiva dynamiken även påverkas positivt av en 

anpassad och utvecklande kultur. 
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7. Kunskapsbidrag  
Studien bidrar med ökad förståelse för hur konsultföretag analyserar och strategiskt prioriterar 

samt planerar TM-arbete. Konsultföretag som arbetar med TM bör sträva efter ytterligare 

förståelse och definiera hur det egna konsultföretaget fungerar samt vad de vill åstadkomma 

som företag. Studien bidrar även med att lyfta betydelsen av individperspektivet i samtliga 

delfunktioner dock har det inte undersökts hur TM-arbetet sker ur ett talang-perspektiv. Studien 

kan inte bidra med några direkta riktlinjer för hur konsultföretag bör arbeta med TM-arbetet 

utan endast för en djupare förståelse om varje delfunktion.  
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8. Förslag till vidare forskning  
Studien har visat att det arbetas aktivt med TM från ett ledarskapsperspektiv och ger därmed 

upphov till två riktlinjer för vidare forskning. Den första riktlinjen för vidare forskning är att 

det rekommenderas att undersöka TM ur ett medarbetarperspektiv och hur talangerna uppfattar 

hur företagen arbetar med att behålla dem. Den andra riktlinjen för vidare forskning är att 

undersöka om hur IT-infrastrukturen skulle kunna påverka TM-arbetet.  
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Management-
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