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SAMMANFATTNING 

Humankapital blir en allt viktigare resurs för företag då utvecklingen går mot en mer 

kunskapsorienterad ekonomi. Medarbetares kunskap, motivation och förmåga kan därför, i linje 

med utvecklingen, skapa konkurrensfördelar för organisationer. Talent Management har 

utvecklats för att möta förändrade krav på arbetsmarknaden samt för att ta tillvara på 

medarbetarnas förmågor. Syftet med denna studie var att belysa hur tre företag i en 
kunskapsintensiv bransch, revisionsbranschen, praktiserar Talent Management samt analysera 

och förklara vad som format dess praktik. För att uppfylla syftet har studien haft ett deduktivt 

angreppssätt där tidigare teorier analyserats mot studiens empiriska information. Institutionell 

teori har använts som metateori, kombinerat med tidigare studier om Talent Management samt 

managementlitteratur. Fallstudier gjordes vid tre av Sveriges största revisionsbyråer, vilka alla 

tillhör internationella sammanslutningar. Tillvägagångssättet var semistrukturerade 

djupintervjuer med tre HR-direktörer. Studien har identifierat vissa huvudfaktorer som förklarar 

vad som format revisionsbyråernas praktiska arbete med Talent Management. Resultatet av 

studien visar att de tre studerade fallens sätt att arbeta med Talent Management väl 

sammanfaller med hur managementlitteraturen beskriver arbetet. De tre fallen har överlag ett 

humanistiskt förhållningssätt till Talent Management där institutionella krafter har påverkat hur 

Talent Management format dess praktik. 
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ABSTRACT 

Human capital is an increasingly important resource for companies which are moving towards 

a more knowledge-oriented economy. Employees' knowledge, motivation and ability can 

therefore, in line with the trend, create a competitive advantage for organizations. Talent 

Management has evolved to meet the changing demands of the labor market and to take 

advantage of employees' abilities. The purpose of this study was to illustrate how three 

companies in a knowledge-intensive industry, the accounting profession, practice Talent 

Management and analyze and explain what shaped its practice. In order to fulfill the purpose 

the study had a deductive approach where previous theories analyzed the study's empirical 

information. Institutional theory has been used as a meta-theory, combined with previous 

studies on Talent Management and management literature. Case studies where made at three of 

the largest accounting firms, all of which belong to international associations. The approach 

was semi-structured interviews with three HR directors. The study has identified some key 

factors explaining what formed the accounting firms practical work on Talent Management. 

The results of the study shows that the three studied falls ways to work with Talent Management 

well coincide with how management literature describes the work. The three cases have 

generally a humanistic approach to Talent Management, where institutional forces have 

influenced how Talent Management shaped its practice. 

 

Keywords: talent management, talent, human capital accounting firms, institutional theory. 
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1 TALENT MANAGEMENT - FRÅN TEORI TILL PRAKTIK 

I detta som är uppsatsens första kapitel redogörs för bakgrunden till studiens tillkomst. Genom 

problemdiskussion problematiseras området för undersökningen för att sedan mynna ut i 

studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

I linje mot ett allt mer kunskapsorienterat samhälle ökar organisationers intresse för det 

intellektuella kapitalet, där humankapital värderas högre än fysiska naturresurser (Powell & 

Snellman, 2004). Humankapital förklaras som kombinationen av kunskap, färdigheter, 

livserfarenheter och motivation ställt i relation till organisationens framgång (Jaw, Wang & 

Chen, 2006). Organisationer står idag inför konsekventa utmaningar grundat i förändring, 

globalisering, ständig utveckling och krav på högre kompetens. Tillgången på humankapital 

kan enligt forskning hjälpa företagen att bemöta ovanstående utmaningar och sålunda skapa 

konkurrensfördelar i den rådande kunskapsekonomin (Barney, 1991; Mosley, 2007). Som en 

följd av den mer kunskapsorienterade ekonomin har organisationers intresse för medarbetares 

kompetenser och personliga egenskaper ökat (Wikström & Martin, 2012) samtidigt som fokus 

på att utveckla medarbetare och ta tillvara deras kunskap vuxit (Berger & Berger, 2011). 

Framtida strategier som tillgodoser de anställdas behov och främjar HR-arbete1 blir således av 

större vikt och av högre prioritet (Afiouni, 2009; Bowin, 2011). Talent Management (TM) anses 

kunna vara konceptet som främjar dessa typer av strategier.  

Processerna kring TM har som syfte att tydliggöra och främja företagens arbete med 

kompetenta medarbetare, vilket följaktligen är i linje med vad som efterfrågas på dagens 

företagsmarknad. Konceptet har uppmärksammats sedan slutet av 1990-talet och ses idag som 

alltmer erkänt och som en synnerligen viktig faktor för att nå framgång (Iles, Chuai & Preece, 

2010; Wikström & Martin, 2012). TM beskrivs som bränslet inom humankapital. Ett bränsle 

helt avgörande för att kunna utveckla talanger att bli en central strategisk tillgång och således 

stärka det intellektuella kapitalet (Iqual, Qureshi, Aslam Khan & Hijazi, 2011). 

Konceptet Talent Management är svårdefinierat och skiljer mellan olika organisationer, 

situationer och sammanhang, och idag finns ingen tydlig definition av TM (Zhang & Bright, 

2012). TM brukar förklaras som ett koncept med processer som främjar organisationers arbete 

med att attrahera, utveckla och behålla talanger. Talanger definieras som de medarbetare 

företagen finner ett värde i att utveckla för att skapa konkurrensfördelar och överleva på 

företagsmarknaden (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001; Wikström & Martin, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 

Det har diskuterats huruvida TM bara är en ompaketering av traditionella HR-processer och 

egentligen kan beskrivas som ”Old wine in new bottles” (Chuai, Preece och Iles, 2008). Aktuell 

forskning visar dock att konceptet består av nya verktyg och processer som kräver nya 

långsiktiga strategier och evaluerade grundvärderingar (Sarmad, Tahir, Aslam & Syed, 2013). 

Världens organisationer står följaktligen inför utmaningen att praktisera ett nytt koncept, för att 

värna om sitt humankapital och förbli konkurrenskraftiga (Stevens, 2010).  

I linje med TM:s framväxt har konsulters intresse för konceptet ökat. I managementlitteratur 

beskrivs TM som en avgörande framgångsfaktor som är nödvändig för att överhuvudtaget 

överleva på företagsmarknaden (Iles et al., 2010). Konceptet beskrivs skapa ökad 

                                                             
1 HR-arbete definieras som processerna att rekrytera, utbilda, utveckla och belöna alla typer av anställda (Karlöf 

& Helin, 2010). 
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konkurrenskraft, ökad omsättning, lägre personalomsättning och högre effektivitet (Wikström 

& Martin, 2012). Men hur fungerar TM-konceptet i praktiken? TM:s generella koncept anses 

enligt managementlitteratur fungera likartat i alla organisationer (Wikström & Martin, 2012) 

medan forskning tyder på att TM-arbetet skiljer sig, och därmed anpassas och formas (Festing, 

Schäfer & Scullion, 2013; Bolander, Asplund & Werr, 2014). 

Tidigare forskning om TM har till största del begränsats till stora multinationella 

nordamerikanska företag (Bolander, Asplund & Werr, 2014). TM är visserligen grundat i USA 

och således specifikt anpassat och utvecklat för att passa deras värderingar, karakteristiskt med 

individualistiska och elitiska värden (ibid.). En studie visar emellertid att organisationer i olika 

kontexter har varierande förhållningssätt till TM, vilket påverkar hur de arbetar med konceptet 

i praktiken. Nyligen gjord forskning visar i linje med detta att TM kan variera stort i olika 

nationella sammanhang och beroende på kontext (Festing, Schäfer & Scullion, 2013). Ashton 

och Morton (2005) belyser i sin studie att många globala bolag som investerat resurser i TM 

inte känner av effekterna av arbetet. De menar att det beror på att organisationerna inte vet hur 

de i praktiken ska forma TM eller hur och om det ska anpassas efter deras specifika värderingar 

och kontext (ibid). Thunnissen, Boselie och Fruytier (2013) belyser att forskning inom TM är 

knapp och efterfrågar fler empiriska studier för att kunna föra forskningen om TM framåt 

(Thunissen et.al, 2013; Mc Donell, (2011).  

Då befintlig forskning inom TM i stort varit begränsat till USA, har Sverige, tillsammans med 

resten av Europa, hamnat i bakkant vad gäller mer kontextspecifik forskning. En mer 

kontextspecifik studie har dock nyligen gjorts för att utläsa vad som format svenska 

organisationers arbete med TM (Bolander, Asplund & Werr, 2014). Studien fann, genom en 

undersökning av drygt tjugo olikartade företag, tre olika förhållningssätt som de svenska 

organisationerna har till konceptet TM (ibid.). De undersökta fallens praktiska arbete med TM 

utvärderades i relation till de framtagna förhållningssätten, vilka visades sig ha format hur TM 

praktiseras i organisationerna (ibid.). Men kan det vara så att även andra, mer underliggande 

krafter, bortom organisationernas vetskap, påverkar hur de förhåller sig och sålunda formar 

arbetet med TM? 

Den svenska studien undersökte olika organisationer i termer av bland annat bransch, storlek 

och globalisering. De undersökte sålunda inte förhållningssätten ställt till organisationer i 

samma bransch för att utläsa eventuella likheter och skillnader i deras förhållningssätt 

(Bolander, Asplund & Werr, 2014). Sålunda återstår att undersöka vad som faktiskt format 

svenska organisationers praktiska arbete med TM, verksamma inom samma bransch, där 

förhållningssätt kan antas vara en faktor. Konceptet TM framkom genom Mc Kinsey-

konsulternas rapport ”The War for Talents”. Grundkonceptet baseras på det knappa 

humankapital som konsulterna identifierade. Branscher som länge varit kunskapsintensiva 

borde därför, kunna påverkas av och formas av konceptet i högre grad än andra branscher.  

En allt mer åtstramad arbetskraft gör att konkurrensen om talanger ökar och att Sveriges 

organisationer måste anpassa sig till marknaden och uppfylla de krav och förväntningar som 

medarbetarna ställer, för att överleva på marknaden (Jonkman, 2012). Detta kräver arbete med 

att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Dessa insikter i kombination med 

ökad globalisering och en allt snabbare föränderlig marknad har gjort att intresset för TM har 

uppmärksammats även i Sverige (Wikström & Martin, 2012). Den aktuella svenska studien 

som nämnts tidigare, omfattade inte revisionsbyråer, vilka anses vara kunskapsintensiva och 

rankas högt bland svenska akademiker (http://universumglobal.com/se/foretagsbarometern-

2015), vilket ställer högre krav på att utveckla och behålla denna knappa resurs. Hur arbetar då 

revisionsbranschen för att klara av att möta knappheten i humankapitalresurserna och vad är 

det som format fram dess arbete?  
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Sammantaget står Sveriges organisationer inför ett vägskäl där de tvingas ta till åtgärder för att 

attrahera, utveckla och behålla den nya generationen för att överleva. Forskning visar tydligt att 

TM praktiseras olika i skilda kontexter och organisationer, men är begränsad när det gäller vad 

som påverkat och format arbetet med TM i praktiken. Svensk forskning är avgränsad till hur 

olika bolag i olika branscher arbetar med TM. Sålunda finner vi det intressant att undersöka en 

specifik, tillsynes outforskad, kunskapsintensiv bransch, revisionsbranschen. Intentionen är att 

undersöka hur svenska revisionsbyråer arbetar med TM och vad som format arbetet, samt öppna 

upp för jämförelser mellan revisionsbyråerna för att kunna utläsa likheter och olikheter inom 

samma bransch.  

1.3 Syfte  

Mot bakgrund av ovanstående resonemang är syftet med studien att: 

Belysa hur företag i revisionsbranschen arbetar med Talent Management 

samt analysera och förklara vad som format dess praktik. 
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2 TEORI 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram som är grundläggande för att 

kunna besvara studiens syfte. Avsnittet inleds med vald meta-teori följt av information om 

Talent Management som framkommit vid skrivbordsundersökningen och avsnittet avlutas med 

en sammanfattning.  

2.1 Institutionell teori 

Institutionella inriktningar började växa fram i slutet av 1800-talet som alternativa synsätt inom 

nationalekonomi, sociologi samt statsvetenskap. Därmed utvecklades beskrivningar hur 

institutioner uppstår och institution kan ses som ett mönster för kollektiva handlingar (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Grunden för en institution enligt Jeppersson (1991) är att det finns ett 

etablerat och organiserat mönster som representerar en social ordning och därefter uppnår en 

speciell status eller egenskap. Processen som skapar den speciella statusen eller egenskapen är 

det som kallas institutionalisering (ibid.).  

Enligt Johansson (2009) och Eriksson-Zetterquist (2009) beskrivs nyinstitutionalismen som den 

rådande skolbildningen och vi har därför valt denna för att tolka och analysera de fall som 

kommer att studeras. 

2.1.1 Legitimitet och särkoppling 

En formell organisation består av organisationsstruktur samt de mål som kopplar ihop de olika 

delarna. Strukturen beskriver hur organisationens olika aktiviteter går ihop samt hur målen 

uppnås. Den formella strukturen fångar däremot inte upp interna krav och arbetsaktiviteter 

vilket leder till att den formella strukturen inte fungerar för samordning och kontroll. Den 

formella strukturens delar kan istället vara så starkt institutionaliserade vilket leder till 

legitimitet (att rättfärdiga, att tillåta) (Meyer & Rowan, 1977).  

Legitimitet kan avse något som används i organisationen och inte nödvändigtvis används för 

att systemet/processen är effektivt utan snarare för att den får organisationen att framstå som 

modern (Eriksson-Zetterquist, 2009). Enligt Meyer och Rowan (1977) strävar organisationer 

inte enbart efter att vara effektiva utan legitimiteten från sina egna medlemmar samt omvärld 

bidrar till organisationens överlevnad. Organisationer anpassar sig till omvärldens myter vilket 

leder till legitimitet. Anpassningen bidrar till att en organisations formella struktur skiljer sig åt 

mot vad som egentligen görs i vardagen, det vill säga informell struktur. Om en organisation 

däremot väljer att inte anpassa sig efter dessa strukturer/myter kan organisationen uppfattas 

som udda och icke-legitim av omgivningen. Myter bidrar till att lättare skapa organisationer 

eftersom omgivningen påverkar att organisationer anpassar sina formella strukturer i syfte att 

maximera legitimitet. Betydelsen av legitimitet samt påverkan av myter, menar Meyer och 

Rowan, är att det inte är den formella strukturen som bidrar till att organisationer fungerar, utan 

snarare att den hade en legitimerande effekt. Den likformighet som därmed skapas mellan 

organisationerna, isomorfism, bidrar till organisationens överlevnad och framgång (ibid.).  

Enligt Meyer och Rowan (1977) hänger en organisations överlevnad och framgång på förmågan 

att anpassa sig och bli legitimerad av omgivning samt sina egna medlemmar. Ifall 

organisationen styrs för hårt kan legitimiteten förloras. Organisationen behöver därmed hantera 

detta och samtidigt upprätthålla bilden av en legitim organisation (ibid.). Meyer och Rowan 

belyste därför särkoppling.  

Särkoppling innebär att det bildas två olika organisationsstrukturer. Formell struktur kopplas 

isär och skiljs helt eller delvis från det som görs i praktiken (Meyer & Rowan, 1977). Den 
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formella strukturen kan enkelt förändras när exempelvis lagar, normer eller moden förändras. 

Den informella strukturen används däremot för att samordna människors arbete i en 

organisation. Särkopplade organisationer fungerar, trots att den saknar viss koordinering och 

kontroll, vilket beror på att människor både internt och externt tror att vardagen fungerar som 

vanligt vilket också gör att vardagen fortsätter att fungera som vanligt (ibid.). 

2.1.2 Organisationsfält och isomorfism 

Organisationsfält är komplext att förstå och ska ses som någonting som sker ovanför 

organisationen där institutionaliseringen sker (Eriksson-Zetterquist, 2009). Vid formning av ett 

fält präglas fältet av stor variation både till form och angreppssätt (ibid.). När fältet därefter har 

etablerats präglas det av homogenisering (DiMaggio och Powell, 1983). Nykomlingar på fältet 

kommer att visa samma homogena drag som de redan etablerade vilket skapar stabilitet. 

Krafterna inom ett fält, till exempel kulturella processer, föreskrifter/regler som är mer eller 

mindre medvetna, leder till att institutioner byggs upp av det som inte ifrågasätts (ibid.). 

Eriksson-Zetterquist (2009) anser att det är svårt att definiera organisationsfält eftersom det i 

så fall tas för givet att fältets mening och gränser är förutbestämda. 

Organisationer handlar därför inte självständigt eftersom homogeniseringen, strävan att bli lika 

varandra, inte ger organisationer möjlighet att handla självständigt (DiMaggio & Powell, 1983). 

Fältets egenskaper speglar därför organisationerna och det som organisationerna främst 

eftersträvar är legitimitet framför effektivitet (ibid.). Ett organisationsfält kan omfatta 

organisationer som bidrar till organisationen på olika sätt till exempel genom att stå för råvaror, 

ge upphov till restriktioner eller bidrar med kunskap exempelvis genom utbildningar (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Genom den ömsesidiga påverkan och beroendet kommer organisationerna 

även att likna varandra till formen – isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Tre olika krafter 

som påverkar formen har identifierats: tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. 

Tvingande (regulativ) isomorfism kan uppstå exempelvis genom politiska påtryckningar samt 

statlig reglering och kontroll där organisationen utsätts för påtryckningar som är tvingande 

(DiMaggio & Powell, 1983.). Tvingande isomorfism kan också uppstå mellan organisationer 

som organisationen beroende av. Stora företagskoncerner som kräver av sina dotterbolag 

(fältets svagare organisationer) att viss struktur ska gälla, till exempel att koncernen kräver 

enhetliga redovisningssystem, personalsystem och budgetar vilket dotterbolagen måste 

acceptera (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Mimetisk isomorfism (imiterande) uppstår när organisationer frivilligt kopierar varandra. En 

organisation kan välja att imitera andra mer framgångsrika organisationer istället för att hitta 

egna sätt att lösa problem (DiMaggio & Powell, 1983.). Organisationen som blir imiterad 

behöver inte veta om att den blir imiterad och organisationen som imiterar kan göra det både 

medvetet och omedvetet i sin strävan att bli framgångsrik (ibid.). 

Normativ isomorfism härstammar från yrken och definierar vilka metoder och principer som 

kontrollerar att organisationen fungerar som den ska. Medlemmar inom en yrkesgrupp eller 

utbildning strävar att avgränsa vilka mönster, normer, som är rätt (DiMaggio & Powell, 1983.). 

Genom att det finns en gemensam bakgrund för vad som är rätt sätt skapas legitimering inom 

yrket/utbildningen (ibid.). Socialisation räknas till normativ isomorfism och de professionella 

socialiseras till att uppföra sig likadant, klä sig på samma sätt eller använda ett visst språk och 

så vidare (ibid.).  
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2.2 Talent Management 

Begreppet ”Talent Management” användes för första gången av McKinsey och Company-

konsulterna i rapporten ”The War for Talent” i slutet av 1990. Rapporten speglade amerikanska 

organisationer utmaning där åldrande arbetskraft och stramare arbetsmarknad ger andra 

framtida krav (Collings & Mellahi, 2009). Idag ses TM som alltmer vedertaget och kan vara en 

avgörande framgångsfaktor i företagsvärlden (Iles, Chuai & Preece, 2010). TM kan skapa 

konkurrensfördelar genom att ta tillvara på medarbetarna genom att identifiera, utveckla och 

behålla duktiga medarbetare (ibid.). Humankapitalets vikt i organisationer har ökat och TM ses 

som bränslet för motorn i humankapital vilket förvandlar talang till en viktig strategisk tillgång 

och naturresurs i en organisation (Iqbal, Qureshi, Aslam Khan & Hijazi, 2011).  

Talent Management är idag ett väletablerat begrepp men trots det finns svårigheter med att 

definiera TM eftersom det inte finns någon allmänt vedertagen definition (Zhang & Bright, 

2012). TM ses som ett koncept och olika antaganden görs av forskare för att kunna analysera 

konceptet utifrån olika perspektiv och sammanhang (ibid.) Konceptet anses bli anpassat till den 

organisation som väljer att använda sig av TM och processen kan därför skilja sig åt vid 

jämförelse mellan olika organisationer (Chuai, Preece och Iles, 2008). Från ett akademiskt 

perspektiv har TM kritiserats för bristande begreppsgrund, definition och stringens (Collings & 

Mellahi., 2009; Scullion, Collings & Caligiuri, 2010) vilket antyder att konceptet är 

svårdefinierat och beroende på sammanhang och antaganden. 

McKinseys konsulter menar att konceptet innebär att organisationer i ett tidigt stadie ska arbeta 

för att attrahera, utveckla och behålla talanger i syfte att skapa konkurrensfördelar (Michaels, 

Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Lewis och Heckman (2006) beskriver i sin studie TM som 

en samling av HR-metoder och som en process som ska modellera och förutspå flödet av HR 

genom organisationen. Managementlitteratur belyser att TM handlar om hur organisationen på 

ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare (Wikström & Martin, 

2012). Enligt Wikström och Martin (2012) kan TM beskrivas som andra sidan av företagets 

affärsstrategi. Affärsstrategin beskriver vad företaget ska prestera och TM hur det ska 

åstadkommas (ibid.).  

Zhang och Bright (2012) menar att det är viktigt att definiera talang före studier av TM eftersom 

genomförande av TM-metoder är förenat med att identifiera talang. Talanger definieras som de 

medarbetare företagen finner ett värde i att utveckla för att skapa konkurrensfördelar och 

överleva på företagsmarknaden (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001; Wikström & 

Martin, 2012). Talang kan enligt Chuai, Preece och Iles (2008) delas in i två perspektiv, 

inkluderande- och exkluderande perspektiv. Vid inkluderande perspektiv anses alla 

medarbetare vara begåvade eftersom alla har en tydlig roll att spela och bidrar till framgång för 

verksamheten. Det exkluderande perspektivet enligt Chuai et al. (2008) innebär att det inte är 

möjligt för alla i en organisation att kallas talang eller anses som begåvad då duktiga 

medarbetare skiljer sig från andra medarbetare i termer av medarbetarnas nuvarande och 

tidigare resultat, potential och kompetens. 
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2.3 Tidigare studier av Talent Management 

I den akademiska världen har det debatterats ifall TM tillför något nytt eller om det bara är en 

ompaketering av processer som redan finns och inte skiljer sig från traditionella HR-processer 

(Chuai, Preece & Iles, 2008). Studier har därefter dragit slutsatsen att TM bidrar med nya 

strategier vad gäller förvaltningen av mänskliga resurser genom att tillhandahålla nya verktyg 

och processer för långsiktiga strategier samt grundutvärderingar (Sarmad, Tahir, Aslam & 

Syed, 2013). Effektiviteten i processerna har däremot inte bedömts (ibid.) 

En explorativ empirisk studie visar att TM kan variera kraftigt mellan olika typer av företag 

och nationella sammanhang (Festing, Schäfer & Scullion, 2013). En viktig slutsats av studien 

är att de flesta organisationer föredrar att välja ett mer inkluderande förhållningssätt till TM 

riktat till alla eller de flesta anställda i företaget i motsats till stora multinationella företag där 

en mer elitistisk inställning gynnas (ibid).  

Bolander, Asplund och Werr (2014) har i en explorativ empirisk studie identifierat tre 

huvudspår när det gäller grundläggande dimensioner inom TM: den humanistiska-, det 

tävlingsinriktade- och det entreprenöriella förhållningssättet Studien fokuserar på TM praxis i 

den svenska kontexten som präglas av kollektivistiska och egalitära värderingar som strider mot 

TM:s grundvärderingar som präglas av individualistiska och elitistiska värderingar (ibid.). De 

tre metoderna beskrivs och diskuteras i relation till organisatoriska och kulturella sammanhang 

där de identifierades vilket leder till en mer kontextspecifik förståelse för TM (ibid.). Nedan 

beskrivs förhållningssätten kort för att skapa en förståelse, för mer detaljerad information om 

de olika förhållningsätten, se tabell 1. 

Det humanistiska förhållningssättet går hand i hand med den allmänna svenska kulturen. 

Förhållningssättet har en inkluderande syn på talanger där ingen i organisationen utesluts och 

där alla ska beaktas som begåvade (Bolander et al., 2014)  

Det tävlingsinriktade förhållningssättet innebär att organisationer har ett stort fokus på att såväl 

identifiera som hantera sällsynta, enastående talanger. Organisationerna tenderar att ha en 

exkluderande syn på talanger där specifika egenskaper värderas högt, fokus ligger på kvalitet 

där små grupper prioriteras före kvantitet och större grupper (Bolander et al., 2014) 

Det entreprenöriella förhållningssättet rangordnar talanger utifrån deras grad av motivation 

och prestation samt genom att talangerna hela tiden måste bevisa vad de är kapabla att prestera. 

Specifika egenskaper, kunskaper eller tidigare prestationer blir sålunda underordnat ständig 

motivation och ett aktivt sökande efter nya utmaningar (Bolander et al., 2014). 

Studiens slutsatser visar att bolag som kategoriserats under samma förhållningssätt tenderar att 

anpassa och praktisera TM på likartade sätt. Resultatet visar även på att stora globala bolag har 

ett entreprenöriellt eller tävlingsinriktat förhållningssätt till TM medan mindre svenska bolag 

har ett humanistiskt förhållningssätt. Bolander et al (2014) beskriver i studien att de inte ser att 

branschtillhörigheten skulle ha någon påverkan på såväl bolagens förhållningssätt som hur de 

anpassar och praktiserar TM. I studien undersöktes ingen revisionsbyrå. 
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TABELL 1: Talent Management i den svenska kontexten 

Källa: Bolander, Asplund och Werr (2014) 

 

Grundläggande 

dimensioner inom TM 

 

Humanistiskt 

förhållningssätt 

 

Tävlingsinriktat 

förhållningssätt 

 

Entreprenöriellt 

förhållningssätt 

 

Synen på talang 

 Inkluderande  

 Möjlig att 

förvärva 

 Fokus på 

förmåga och 

motivation 

 Beroende av 

sammanhanget 

 Exkluderande 

 Fokus på förmåga 

 Överlåtbara 

 Inkluderande 

 Möjlig att 

förvärva 

 Fokus på 

motivation 

 Beroende av 

sammanhanget 

 

Identifiering av talang 

 Söker efter 

talanger på alla 

hierarkiska 

nivåer 

 Informella 

bedömningar där 

man ser till att 

allas prestationer  

 Omfamnar 

subjektivitet 

 Söker efter 

talanger för högre 

nivåer 

 Formella 

bedömningar med 

fokus på struktur 

och mätbarhet 

 Strävar efter 

objektiva 

processer 

 Inga 

regelbundenheter 

vid identifiering 

av talang 

 Informella 

bedömningar 

utifrån talangens 

resultat 

 Omfamnar 

subjektivitet 

 

Utveckling av talang 

 Att själva låta 

dem växa 

 Kontinuerlig 

utveckling som 

är öppna för alla 

 Inga genvägar, 

talanger ges få 

privilegier 

 Extern 

rekrytering av 

talanger 

 Exklusiva 

utbildningar dit 

talangerna 

nomineras 

 Fokus på att hålla 

talangerna 

intresserade 

 Att själva låta 

dem växa 

 Fokus på 

utveckling 

genom nya 

uppdrag 

 ”sjunka eller 

simma” 

 

Framtidsplanering 

och arbetet för att 

behålla talanger 

 Börjar alltid på 

”golvet” 

 Såväl 

horisontella som 

vertikala 

handlingar 

 Utveckling inom 

olika roller 

 Tydliga 

karriärvägar 

anpassade för 

talanger 

 Fokus på vertikal 

marknadsföring 

 Ad-hoc karriär 

beroende på 

utbud, uppdrag 

och positioner 

 Tillsatt för ett 

särskilt ändamål 

 

Organisationsstruktur 

för arbete med TM 

 TM är 

centraliserat när 

det gäller synen 

på talang 

 Processer är inte 

byggda efter 

generiska 

modeller 

 TM är 

centraliserat när 

det gäller 

aktiviteter och 

processer kring 

talangerna 

 Stark koppling till 

strategiska mål 

 Inspirerade av 

generiska TM 

modeller 

 TM-arbetet är 

decentraliserat  
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2.4 Talangarenan 

Wikström och Martin (2012) har utvecklat en arbetsmodell för TM i praktiken, Talangarenan. 

Talangarenan ger Wikström och Martins (2012) bild av hur TM praktiseras inom 

managementlitteratur. Modellen består av tre block som ger en bild av TM-processerna och hur 

processerna hänger ihop med varandra (se Figur 1).  

 

Figur 1: Talangarenan 

Anpassad efter Wikström och Martin (2012, sid. 11) 

Det första blocket: Attrahera. En stark företagskultur är viktig för att lyckas med TM eftersom 

en tydlig företagskultur blir ett effektivt styrmedel för verksamheten (Wikström & Martin, 

2012). Kulturen blir ett verktyg för medarbetarna som gör att de förstår osynliga regler som styr 

och vilka beteenden som uppmuntras i verksamheten (ibid.) I blocket ingår också hur 

rekryteringsprocessen ska gå till. Rekryteringsfrågan är av vikt eftersom den förändrade 

arbetsmarknaden med ökade krav, kompetensbrist och matchningsproblem skapar utmaningar 

för organisationen (ibid.). Här ingår också att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke samt att 

introducera nya medarbetare i verksamheten. 

Det andra blocket: Behålla och utveckla. Performance Management (PM) är en process för att 

behålla och utveckla medarbetarna samt koppla ihop hur organisationen skapar, styr och mäter 

det som ska presteras (Wikström & Martin, 2012). Processen klargör målstyrning och utifrån 

medarbetaren fastställs vad som ska göras samt hur det ska genomföras i verksamheten för att 

nå målen (ibid.). Behovet av kompetensutveckling kartläggs och resultaten följs upp löpande. 

Årligen sker en djupare uppföljning där slutsatser dras avseende utveckling och befordran av 

medarbetare samt ersättning. Resultatet ligger därefter till grund för nästa verksamhetsår (ibid.). 

Både ledarskap och medarbetarskap är viktiga ingredienser i processen. Talanginventering sker 

genom kalibreringsmöten där alla inblandade ledare presenterar sina medarbetare. Medarbetare 

som är riktigt högpresterande eller kan bli potentiella högpresterare, High Potentials 

identifieras. Övriga områden som innefattas är successionsplanering, jämställdhets- och 

mångfaldsfrågor (ibid.). 

Det tredje blocket: Avsluta. Att ha en professionell avslutningsprocess kan ge organisationen 

värdefull information om hur organisationen ska förbättra sig inom viktiga områden (Wikström 

& Martin, 2012). Exit-intervjuer kan ge information om vad som orsakat den avslutade 
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anställningen. Alumni-nätverk bidrar till att hålla kontakt med den tidigare medarbetaren där 

medarbetaren kan bli en god ambassadör för organisationen (ibid.). Administrativa stödsystem, 

IT-system, policys och riktlinjer samt ramverk för uppföljning av det strategiska HR-arbetet är 

grundplattan i modellen (ibid.). 

2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

För att besvara första delen av studiens syfte – hur revisionsbranschen arbetar med TM, har vi 

kombinerat Talangarenans tre processer med Bolander, Asplund och Werrs (2013) fem 

grundläggande dimensioner inom TM. Talangarenan används då ingen vedertagen modell 

baserad på forskning framkommit i vår litteraturstudie. Wikström och Martins (2012) modell 

syftar till att möjliggöra jämförelser mellan managementlittertur och empirisk insamling för att 

kunna sätta ord på och tydliggöra hur revisionsbyråerna arbetar med TM i praktiken. Den 

svenska empiriska studien (Bolander, Asplund & Werr, 2014) ligger till grund för att kunna 

kategorisera revisionsbyråernas processer utifrån de förhållningssätt som framkommit att 

svenska organisationer har till TM.  

För att besvara andra delen av syftet: analysera och förklara vad som format dess praktik 

kommer institutionell teori att användas för att identifiera eventuella underliggande krafter som 

format revisionsbyråernas arbete med TM i praktiken. Institutionell teori ger oss följaktligen 

möjlighet att förstå vilken/vilka andra krafter som kan forma TM:s praktiska arbete utöver 

tidigare forskningsresultat.  
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3 METOD 

Kapitlet redogör för de metoder som använts för att uppnå studiens syfte utifrån den 

problematik som aktualiserats i problemdiskussionen. Val av forskningsansats, strategi, design, 

metod, samt de urval och avgränsningar som gjorts beskrivs tillsammans med de metodproblem 

som är kopplade till studien.  

3.1 Urval 

Vi hade för avsikt att avgränsa studien till branschen för revision och rådgivning. Studien 

genomfördes inom grenen revision och bortsåg sålunda från andra grenar som konsult, skatt 

och rådgivning. Undersökningen avgränsades till det interna arbetet med TM, vilket exkluderar 

utom organisatoriska processer såsom Employer Branding ute på fält. Vi valde att studera TM 

ur ett strategiskt ledningsperspektiv då det gav oss en helhetsbild av konceptet och möjliggjorde 

att vi kunde utläsa eventuella olikheter i vad som sägs och vad som faktiskt görs i praktiken, 

alltså jämförelser mellan retorik och praktik. Det föll sig därigenom naturligt att studera TM-

konceptet genom HR-direktörer. Vi ansåg HR-direktörerna vara de som har den bästa 

förståelsen för både det praktiska arbetet och strategin kring TM, vilket skapar en helhetsbild. 

Vi valde att studera en specifik bransch framför att studera olika branscher, med hänvisning till 

fåtalig branschspecifik forskning inom området TM.  

Forskningsobjekten valdes utifrån grundkriterierna att de tillsynes skulle praktisera TM, vara 

relativt outforskade inom ämnet samt attrahera en stor grupp ekonomistudenter. Vi valde att 

studera de fyra största revisionsbyråerna i världen. De går under namnet ”The Big Four” och 

innefattar: Price Waterhouse Coopers (PWC), KPMG, Deloitte och Ernst and Young. Valet föll 

på ”The Big Four” med hänseende till deras storlek, höga grad av globalisering, samt att de alla 

hamnar på topp 25 av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Tre av de fyra revisionsbyråerna 

hade möjlighet att delta i studien. De största revisionsbyråerna bör, med anledning av deras 

storlek, kräva mer välutvecklade TM-processer, vilket synliggjordes i studiens 

skrivbordsundersökning. Det framgår på hemsidor och i årsredovisningar att de arbetar med 

TM-processer i större grad än de mindre revisionsbyråerna i branschen, vilket skiljer ”The Big 

Four” mot resterande revisionsbyråer. Vi ansåg följaktligen att ”The Big Four” genom ett mer 

omfattande TM-arbete skulle bidra med störst mängd relevant information till studien och öka 

graden av validitet, trots få fall att undersöka.  

3.2 Litteraturinsamling  

Litteraturinsamling syftar till att studera tidigare forskning för att skapa en grundförståelse för 

det som ska undersökas (Bell, 2000). Vi eftersökte att skapa en förståelse för TM genom att 

förstå konceptets begrepp, metoder och den teori som finns inom området, vilket är i linje med 

Bells (2000) beskrivning om varför man studerar tidigare forskning. Forskningsprocessen tog 

sin början i vetenskapliga artiklar vilka möjliggjorde att vi kunde följa forskningen från dess 

linda till nutiden för att utläsa aktuella, outforskade problemområden. De vetenskapliga artiklar 

som ligger till grund för studiens bakgrund och problemdiskussion är hämtade från Luleå 

tekniska universitets bibliotek och databaser. De primära databaserna var: Primo, Scopus och 

Google Scholar. De nyckelord som främst använts vid sökningarna var: Talent Management, 

humancapital, culture, talent, samt kombinationer av Talent Management, critic, accounting, 

definition, talent och industry. Vi gjorde även sökningar med alla ovanstående begrepp på 

svenska.  
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3.3 Vetenskaplig ansats 

För att genomföra studien valdes ett deduktivt angreppssätt. Att bygga teori genom deduktion 

betyder enligt Halvorsen (1992) att forskning utvecklas genom att binda ihop teori och empiri 

för att dra slutsatser om specifika företeelser. I studien jämfördes befintlig teori i relation till 

studiens insamlade information för att besvara syftet och öppna upp för nya upptäckter. Att ha 

vår grund i befintlig teori gjorde att vi satte oss in i TM på djupet redan från början, vilket vi 

fann vara centralt genom hela studien.  

Studien kom genomgående att präglas av det hermeneutiska förhållningssättet, som enligt 

Abnor & Bjerke (1994) är läran om tolkning och förståelse. I enlighet med att besvara studiens 

syfte söker hermeneutiken svara på frågor som vad, hur och varför, där tolkningsprocessen ses 

som central (ibid.). För att möjliggöra vår intention att på djupet tolka och besvara ovanstående 

frågor, med fokus på vad behövde vi se till studieobjekten utifrån ett aktörssynsätt. Sålunda 

kunde vi i studien endast få kunskap genom dialog och tolkning då verkligheten ses som något 

subjektivt beroende av människan (Carlsson, 1990).  

Vår intention i studien var att öppna för allt som kan ha format arbetet med TM. Vi fann det 

centralt att förstå aktörernas specifika tankar och uppfattningar om verkligheten, dvs. vad 

aktörerna, utifrån deras verklighet, anser ha format TM. Vi hade dock som syfte att även försöka 

identifiera andra, mer osynliga krafter som kan ha format arbetet med TM vilket gjorde att vi 

behövde tolka, se samband och binda ihop aktörernas svar till en helhet för att besvara syftet 

(Jfr. Carlsson, 1990). Studiens såväl förhållningssätt som synsätt kräver hög grad av förståelse, 

öppenhet och tolkning. Vi ansåg således dessa utgöra ett bra komplement till vårt deduktiva 

angreppssätt för att motverka att inte fastna i tidigare teorier. Istället öppnade vi upp för nya 

upptäckter, samtidigt som den deduktiva metoden satte upp vissa ramar genom tidigare teorier. 

Vi förhöll oss genomgående kritiskt till studiens såväl teoretiska som empiriska information. 

Ett kritiskt förhållningssätt syftar enligt Hultén (2007) till att söka efter nya och bättre lösningar 

än de som tidigare forskning påvisat. Synen är sålunda att forskning alltid går att förändra och 

förbättra (ibid.). Genom att vi kritiskt granskade allt material fördjupade vi oss ytterligare inom 

TM för att kunna ifrågasätta, analysera och förbättra (Jfr. Hultén, 2007).   

3.4 Undersökningsstrategi 

I linje med studiens deduktiva angreppssätt har information hämtats genom såväl primär som 

sekundärdata. Enligt Jacobsen (2002) är primärdata de insamlade upplysningar som kommer 

direkt från individer eller olika grupper, oftast genom intervjuer eller observation. Sekundärdata 

är emellertid den information som inte kommer från den direkta informationskällan utan har 

samlats in vid en annan tid, för ett annat syfte (ibid.). Studiens primära data kom från den 

empiriska insamlingen medan våra sekundärdata grundas i studiens befintliga teori. Sekundära 

källor har även samlats in genom en skrivbordsundersökning, gjord utifrån revisionsbyråernas 

hemsidor och årsredovisningar. En skrivbordsundersökning är enligt Bell (2000) att 

sammanställa och använda information som redan finns. Syftet med insamlingen var att 

säkerställa att revisionsbyråerna arbetar med TM samt att öka förståelsen för revisionsbyråernas 

arbete med TM för att öka kvaliteten på vår tolkningsprocess och analys.  

I studien används kvalitativ metod, vilket enligt Ahrne (2011) är att föredra när frågor som hur, 

vad och varför används. Vi önskade att skapa en djupare förståelse och eftersökte att undersöka 

hur individer ser på verkligheten och uppfattar olika situationer. Metoden öppnade, till skillnad 

mot kvantitativ metod, upp för oss att kunna interagera med aktören, vilket gjorde kvalitativ 

metod föll sig naturligt. I studien användes fallstudier som design för den kvalitativa 

undersökningen. En fallstudie beskrivs enligt Bell (2000) som en undersökning vars syfte är att 
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gå på djupet och studera en avgränsad aspekt av ett problem. Att utföra fallstudier ansågs 

sålunda vara optimalt för vår studie av kvalitativ art. Vi ansåg tre fall vara hanterbart, inom vår 

tidsram, för att kunna gå på djupet och undersöka många variabler och egenskaper hos var och 

en av studieobjekten.  

Vid insamlingstillfället valde vi att samla in den kvalitativa informationen via intervjuer. Hultén 

(2007) beskriver intervjuer som ett sätt att samla in kunskap om olika individers värderingar 

och uppfattningar, vilket ökar chansen att upptäcka nya samband och idéer. Studien syftade till 

att finna djup förståelse för fåtalet snarare än mångfald, varför undersökningar som enkäter 

valdes bort. Intervjuerna öppnade upp för oss att kunna analysera våra fall utifrån såväl 

kroppsspråk som företagsmiljö, vilket ökade vår känsla och förståelse för helheten. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket enligt Eriksson (2008) innebär att intervjuer 

struktureras upp efter en intervjuguide istället för ett frågeformulär och att ordningen på 

frågorna anpassas efter den riktning intervjun tar. Följaktligen underlättade denna intervjuform 

vår intention att vara flexibla och komma aktören in på djupet (Jfr. Eriksson, 2008) Vi såg 

intervjuguiden som ramen för intervjun vilken användes för att se till att intervjun inte svävade 

iväg för långt samt för att stärka validiteten genom att säkerställa att de mest centrala frågorna 

besvarades (Jfr. Eriksson, 2008). Intervjuguiden var utformad så att de viktigaste frågorna togs 

upp först, om tiden under intervjun skulle bli knapp. Studiens aktörer fick ett utkast av 

intervjuguiden några dagar innan intervjun för att kunna reflektera och förbereda sig.  

Intervjuerna var vardera cirka en och en halv, till en timme och fyrtio minuter långa vardera, 

vilket resulterade cirka fem timmars djupgående intervjuer plus cirka en timmes testintervju. 

En av oss ledde intervjuerna medan den andra säkrade tekniken, noterade, samt stämde av 

svaren mot intervjuguiden. Intervjun spelades in för att samma dag transkriberas.  

3.5 Analys av empirisk insamling 

Analys av empirisk information är enligt Repstad (2007) processen där avsikten är att hitta en 

struktur eller ett mönster för att underlätta tolkningsprocessen. Enligt Jacobsen (2007) beskrivs 

analysprocessen av kvalitativ data genom fyra ting: beskrivning, systematisering, 

kategorisering och kombination. Vi började analysprocessen med att transkribera 

informationen. Transkribering innebär enligt Eriksson (2008) att materialet från intervjuerna 

skrivs ner ordagrant för att ligga som underlag till kommande analys. Vi valde att tätt efter 

intervjuerna transkribera materialet, trots att det är tidskrävande, då vi ville säkerställa att vi 

tillgodosåg alla viktiga detaljer och inte missade några icke verbala intryck. Därefter gjordes en 

grundlig, detaljerad beskrivning av informationen för att systematisera, reducera, och förenkla 

materialet. Systematiseringen var nödvändig för att få en överblick och kunna förmedla vad vi 

erhållit i insamlingen. Till sist tolkade vi informationen ställt till studiens syfte. Vi letade efter 

orsaker, försökte frambringa viss ordning samt leta efter likheter och olikheter mellan 

studieobjekten. Vår avsikt var att genom tolkning och förståelse få fram mer underliggande och 

dolda, men kanske mest intressanta förhållanden och faktorer som format arbetet med TM (Jfr. 

Jacobsen, 2007). 

Kvalitativa analyser kan enligt Jacobsen (2007) ske genom analys av enskilda fall och analys 

där flera fall jämförs. Den första metoden ser fallen som en naturlig helhet, helt utan jämförelser 

med andra. Analys mellan fall ser helt i motsats till ett ämne och försöker kartlägga variationer 

samt likheter och olikheter mellan olika fall. Denna studie hade sålunda en fallcentrerad analys 
med utgångspunkt i enskilda fall som sedan sammanfaller jämföra fallen med varandra, för att 

vara i linje med studiens syfte (Jfr. Jacobsen 2007)  
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Analysen hade sin grund i studiens empiri ställt till olika typer av tidigare teorier och forskning. 

Empirin beskrevs genom att dela upp revisionsbyråernas svar var och en för sig. Analysen var 

uppdelad efter studiens tvådelade syfte. Den första delen i analysen belyser hur 

revisionsbyråerna arbetar med TM utifrån studiens använda managementmodell samt hur de 

arbetar i förhållande till de olika förhållningssätten som finns till TM. Hur revisionsbyråerna 

arbetar analyserades var för sig och sammanställdes i en tabell. Tabellen tydliggjorde och 

förenklade för oss att kunna härleda fram hur revisionsbyråerna arbetar med TM och vilket 

förhållningssätt de har. För att härleda användes det empiriska resultatet i förhållande till de 

faktorer som Bolander, Asplund och Werr (2014) ställt upp per förhållningssätt, se Tabell 1. 

Revisionsbyråernas likheter och olikheter i TM-arbetet analyserades sedan i förhållande till 

managementmodellen och de olika förhållningsätten (se Tabell 2) för att mynna ut i en 

jämförande analys för revisionsbyråernas sammanslagna arbete och förhållningssätt till TM. 

Den andra delen av syftet förklarades genom den empiriska insamlingen jämfört med tidigare 

forskning om vad som format branschens arbete med TM och om det sammanfaller med tidigare 

studier, i linje med det deduktiva angreppssättet.  Den andra delen av syftet analyserades genom 

tolkning, i samverkan med studiens metateori, för att analysera fram ytterligare, mer 

underliggande faktorer som kan ha format arbetet med TM.  

3.6 Giltighet och trovärdighet 

Det anses centralt och viktigt att kritiskt granska hur tillförlitlig och giltig studiens information 

är. Inom kvalitativa metoder mäts studiens trovärdighet genom validitet. Enligt Patel (2003) 

visar validitet den grad som studien mäter det som är relevant i sammanhanget, med andra ord, 

om studien ställt till syftet, mäter rätt saker (Jfr. Patel, 2003) En hög validitet skapas enligt Patel 

(2003) av en djup förståelse som grundats i trovärdigt, kritiskt granskat material, vilket är i linje 

med vad vi önskade uppnå. För att styrka studiens validitet genomfördes en testintervju med en 

oberoende vice HR-direktör inom finansbranschen, väl insatt i TM, för att säkerställa att 

intervjuguidens frågor var i enlighet med syftet. Även studiens teori har, likt vad Hulten (2007) 

beskriver, noga granskats i förhållande till studiens syfte för att öka validiteten. Vid 

insamlingstillfället ställdes även noga utvalda kontrollfrågor för att säkerställa att vi förstått rätt 

samt att vi genom våra frågor förmedlat rätt intention. Skrivbordsundersökningen, vårt kritiska 

förhållningssätt samt att HR-direktörerna läste igenom det empiriska materialet hade också för 

avsikt att styrka studiens validitet.  

3.7  Metodproblem 

Studien har ett deduktivt angreppssätt, vilket gör att tidigare forskning ligger till grund för 

undersökningens resultat (Jacobsen, 2007). Följderna av att ha sin grund i tidigare forskning 

kan bli att viktiga parametrar och faktorer kan komma att förbises (ibid.) och att möjligheten 

att hitta intressanta nya upptäckter kan komma att begränsas (Patel, 2003). Genom att vara 

kritiska samt inta ett såväl aktörssynsätt som ett hermeneutiskt förhållningssätt ansåg vi förbigå 

problematiken, då vi skapat en djup förståelse samt öppnat upp för nya upptäckter inom 

branschen för revision, där tidigare forskning är knapp.  

Fallstudier anses frambringa resultat som inte är generaliserbart, vilket ifrågasatt hela värdet 

och syftet med metoden (Carlsson, 1990). Vi ansåg de undersökta fallens situation till hög grad 

likna andra fall och situationer inom branschen. Vi fann sålunda studiens material relaterbart, 

vilket påvisar dess generaliserbarhet i den mån utomstående finner att de kan relatera fallen och 

situationen (Jfr. Bell, 2000). Sålunda är fallstudien av värde, trots att resultatet baseras på tre 

enskilda fall, då dess resultat går att diskutera i relation till den population och marknad där 

fallen undersökts (Patel, 2003). Fallstudier kan ha minskat studiens generaliserbarhet, men så 

även ökat detaljkunskapen, vilket vi finner mer centralt och mer i linje med studiens syfte. Med 
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hänseende till studiens metodval, de tidskrävande intervjuerna och undersökningens korta 

tidsram kunde vi inte hantera fler än fyra (vilka blev tre) olika fall med bibehållen kvalitet. Vi 

prioriterade således många variabler i få fall då det krävdes för att uppnå studiens syfte (Jfr. 

Jacobsen, 2002) Tre forskningsobjekt kan anses vara få, men dess storlek, höga grad av 

globalisering samt dess tillsynes, relativt omfattande arbete med TM, anser vi gör studiens 

information högst relevant och av värde.  

Det valda aktörssynsättet i kombination med studiens få subjekt och tolkningsprocessens 

centrala del, bidrog till att det empiriska materialet inte kunde bedömas helt sanningsenligt. Vi 

kunde aldrig vara säkra på att aktörerna var sanningsenliga, att vi tolkade deras svar korrekt 

eller att vi inte färgade respondenterna i deras svar (Jfr. Patel, 2003) Vi ansåg dock att vi genom 

vår höga förståelse och de djupgående intervjuerna, med kontinuerliga kontrollfrågor, kunde 

tolka informationen relativt trovärdigt. Vi ansåg att studieobjektens avidentifiering, samt att tre 

av fyra revisionsbyråer deltog i studien, skulle öka trovärdigheten och graden av ärlighet i deras 

svar. Då en kvalitativ metod var nödvändig för att besvara studiens syfte valde vi, trots brister, 

att använda dessa metoder och förhållningssätt framför kvantitativa metoder. 

Då studien är kvalitativ och har sin grund i aktörssynsättet vilket har för avsikt att fånga 

aktörernas subjektiva verklighet, kunde inte reliabilitet mätas eller kontrollerats på ett 

tillförlitligt sätt. I linje med Arbnor och Bjerke (1994) såg inte vi detta som en brist, utan snarare 

som ett bevis på att aktörssynsättet är relevant och uppfyller sitt syfte. Reliabilitet ansågs 

sålunda inte vara relevant i studien. Istället såg vi till studiens intersubjektivitet, enligt Jacobsen 

(2002) mäter intersubjektivitet hur sanningsenlig information är genom ”enighet”, ju fler som 

är eniga desto större är chansen att svaren är sanna. Då våra fall i princip var sammanfallande 

på alla parametrar anser vi studien ha en hög grad av intersubjektivitet.  
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4 TALENT MANAGEMENT I PRAKTIKEN 

I detta kapitel beskrivs studiens empiriska information. Kapitlet inleds med en kort presentation 

av studieobjekten för att sedan presentera den insamlade informationen fall för fall.  

4.1  Presentation av de studerade revisionsbyråerna 

I denna studie är de tre fallen avidentifierade. Detta medför svårigheter i att presentera de olika 

revisionsbyråerna mer ingående, följaktligen görs en mer kort generell presentation. Genom 

avidentifiering kommer revisionsbyråerna att benämnas som Alfa, Beta och Gamma och HR-

direktörerna, vilka även är delägare i respektive revisionsbyrå benämns som Andersson, 

Bengtsson och Gustavsson. Då alla HR-direktörer är kvinnor kommer vi även att benämna 

dessa som hon i följande kapitel. 

Revisionsbyråerna tillhör samtliga ”The Big Four” och är bland de största revisionsbyråerna i 

världen. Karakteristiskt för revisionsbyråerna är att samtliga har revisons- och 

konsultverksamhet och samtliga tillhör globala nätverk. Revisionsbyråerna har därigenom 

internationell påverkan internt samt kunder som verkar internationellt. Huvudkontoren för den 

svenska verksamheten ligger för samtliga tre revisionsbyråer i Stockholm och 

revisionsbyråerna har ett kontorsnät som sträcker sig över en stor del av Sverige. 

Revisionsbranschen är en kunskapsintensiv bransch där kravet för anställning är en 

ekonomexamen inom redovisning och revision. Utifrån studiens skrivbordsundersökning 

framgår det att de tre revisionsbyråerna tillämpar konceptet Talent Management. 

4.2 Hur Alfa arbetar med Talent Management i praktiken 

Alfa är partnerägda och verksam i över 100 länder världen över. Alfa behöver sålunda, enligt 

Andersson, stora system och processer för att få deras arbete med deras medarbetare ska 

fungera. Andersson säger att det i Alfa finns ett bakomliggande tänk och koncept kring arbetet 

med TM, vilket det inte gjorde för några år sedan. Hon menar att behovet av att ständigt behöva 

utveckla individer är mycket större idag än vad det var för tio till femton år sedan, vilket enligt 

henne kräver en större struktur och tydlighet i arbetet med medarbetare. Andersson beskriver 

att alla Alfas revisionsbyråer världen över har enhetliga globala strategier och visioner där såväl 

TM-processer som beskrivningar är identiska. Det blev, enligt Andersson, ett för stort gap 

mellan de lokala och globala processerna vilket gjorde att ett strategiskt beslut togs att arbeta 

med medarbetare på samma sätt världen över. Hon berättar att de tidigare hade mer frihet lokalt 

men att allt nu sker globalt, hon berättar:  

”Det förvånar mig hur mycket vi har gemensamt. Vi har samma 

värderingar, system, metodik, finansstöd, HR-processer och 

marknadsprocesser. Vi är verkligen ett företag och arbetar extremt 

mycket mellan gränserna”. 

 

Branschens marknad beskrivs enligt Andersson ha blivit mycket mer komplex de senaste åren, 

där globaliseringen har en stor inverkan. Hon beskriver att arbetet i branschen nu handlar om 

ett ständigt lärande på grund av den föränderliga miljön. Hon menar på att Alfa ständigt ställs 

inför ny teknik, nya regelverk samt nya, ständigt högre krav från såväl kunder som medarbetare 

vilket ökar vikten av TM och att rätt begrepp och processer används för att göra konceptet 

applicerbart. 
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Attrahera 

TM arbetet startar enligt Andersson i Alfas omfattande rekryteringsprocesser där de har såväl 

tester som intervjuer för att anställa rätt medarbetare med de egenskaper som förmågor som 

Alfa eftersöker. Urvalet av möjliga medarbetare menar hon till största del sker från universitet. 

Andersson beskriver att när nyanställda börjar arbeta på Alfa så får man en counsellor som är 

några nivåer högre i rang. Tillsammans med denna sätter medarbetaren i början av året upp en 

plan med mål för sin individuella utveckling, på såväl lång som kort sikt, som sedan i slutet av 

året utvärderas. Andersson beskriver Alfas kultur som platt, med högt till tak, där alla pratar 

och hjälper varandra och inga dörrar är stängda på grund av olika nivåskillnader, hon säger att 

det inte är så ”vassa armbågar”. Hon menar att Alfas företagskultur är något av det absolut 

viktigaste i arbetet med TM, att den gör att medarbetarna kan ha kul, trivas och att de vill arbeta 

på Alfa. Hon beskriver att Alfas företagskultur i stor del har påverkat deras arbete med TM 

genom att alla får vara med och att alla delar med sig.  

Utveckla  

Andersson beskriver att TM för henne är hur Alfa utvecklar sina medarbetare. Hon beskriver 

att Alfa arbetar med olika verktyg och TM-processer för att utveckla sina medarbetare under 

karriärvägen inom Alfa för att skapa en tydlighet och en möjlighet för medarbetarna att kunna 

planera sin karriär. Andersson beskriver att grunden i Alfas utveckling av medarbetarna ligger 

i deras ”karriärväg”, deras ”carrier value proposition”. Denna stege visar enligt Andersson 

vägen för hur karriären på Alfa ser ut. De olika nivåerna benämns i organisationen som: ”staf”, 

”senior”, ”manager”, ”senior manager” och ”partner”. Andersson beskriver att de alltid haft en 

karriärplan då de exempelvis alltid jobbat med utvecklingssamtal. Hon belyser dock att 

kommunikationen runt medarbetarnas utveckling inte var lika tydlig förr i tiden samt att det 

inte fanns någon uttalad strategi som det gör nu. Processerna bevakades inte på samma sätt, hon 

säger: 

”Förr i tiden jobbade man på ute i tomma intet, sen en dag kom dem 

och sa att man hade chans att bli partner, eller så fick man inte bli det. 

Man kastades ut på djupt vatten, så fick man vara glad om man 

ploppade upp”. 

 

Andersson beskriver att en process i deras arbete med att utveckla personalen är de tre ”verktyg” 

som används för att möjliggöra att medarbetarna ska kunna uppnå de olika nivåerna i stegen. 

Processen är enligt Andersson en ”målsnurra” där medarbetarna tillsammans med sin 

counsellor sätter upp mål för hur de ska ta sig upp på stegen och utvecklas i linje med vad 

företaget förväntar sig. De tre verktygen är: utbildning, erfarenheter och coachning. Andersson 

berättar att de har formella utbildningar flera gånger per år med en extra tung utbildningsinsats 

det första året.  

Erfarenhet är enligt Andersson det viktigaste verktyget och handlar om allt det som 

medarbetarna lär sig i deras dagliga arbete, vilket hon menar utvecklar dem enormt mycket. 

Tanken är enligt Andersson att utveckling genom erfarenhet sker med grund i de uppsatta mål 

som satts upp inför året, uppdragen kan således anpassas för att generera den erfarenhet som 

behövs för ökad utveckling. Coachning som också är en del av utvecklingsverktygen i Alfa 

handlar enligt Andersson om de diskussioner och det utbyte som medarbetarna har med sina 

kollegor, på alla olika nivåer i organisationen. Andersson menar även att arbetet som 

medarbetaren har med sin counsellor främjar utveckling genom coachning. Ju högre upp 

medarbetarna kommer desto mer specificerad blir utvecklingen till ledarskap enligt Andersson. 

Andersson beskriver att ”målsnurran” och processerna kring de olika verktygen utvärderas ställt 
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i relation till mål som medarbetaren satt upp och de förväntningar som företaget har. Denna 

utvärdering sker genom Alfas ratingsystem och i form av en kalibreringsprocess där counsellorn 

tillsammans med den högre ledningen utvärderar medarbetarens individuella prestationer, 

vilket ligger till grund för befordran. Andersson beskriver dock att de i ledningen har diskuterat 

att inte längre se till individuella prestationer utan istället se till vad hela team presterar.  

Avsluta 

Andersson berättar att Alfa har ett alumnnätverk för de medarbetare som valt att avsluta sin 

anställning på Alfa.  

Vad har format Alfas arbete med Talent Management 

Andersson beskriver att den föränderliga miljön och den snabba utvecklingen ligger till grund 

för det ökade arbetet med TM. Andersson menar att individer inte längre klarar sig själva utan 

måste arbeta i team för att nå lyckade resultat, vilket skiljer mot historien då verkligheten var 

mer stabil. Hon beskriver att det sålunda blir svårt att selektera ut specifika individer som 

talanger och att det är bättre att plocka ut hela team i så fall.  

Den nya generationen som intar arbetsmarknaden menar Andersson har andra behov än tidigare 

generationer. Hon beskriver den nya generationens medarbetare som mer målinriktade och 

otåliga vilket gör att Alfa måste se till deras motivation och förmågor framför prestationer i 

första hand. Andersson beskriver att Alfa eftersträvar att hitta en balans mellan intresse, 

personlighet, social kompetens, förmågor, driv och att kunna jobba i team hos sina medarbetare. 

Hon menar att arbetet på Alfa handlar om en mix mellan intresse, personlighet, och förmåga att 

kunna lösa uppgiften. Drivkraften menar hon är extremt viktig då det är orken att orka börja 

om, arbetet på Alfa handlar enligt Andersson om leverans på hög nivå och i stor omfattning 

vilket gör att Alfa måste se på individers prestationer i det långa loppet. 

Utbildningarna på Alfa är enligt Andersson formella, strukturerade och lika för alla, med större 

tyngd under de första åren. Hon beskriver att de kontinuerligt utvecklar sin personal till att hela 

tiden bli bättre och upprätthålla motivationen. Andersson diskuterar kring om Alfa väljer ut 

specifika topp-talanger men kommer fram till att de inte behöver göra det då hon anser att Alfa 

har förmånen att bara arbeta med de absolut bästa hela tiden. Däremot säger hon att Alfa har 

olika möjligheter där olika medarbetare passar olika bra. Hon beskriver att de vid till exempel 

tjänstgöring utomlands har ett urval där de väljer ut de bästa medarbetarna. Andersson beskriver 

att Alfas processer kring att utvärdera personalen nu är mycket mer objektiv och transparent än 

vad den var innan. Hon menar på att nu sitter ledningen en gång per år och utvärderar varje 

medarbetare istället för att en person ska bedöma en annan. Andersson beskriver att det nu 

handlar om att få rätt person på rätt plats. Andersson berättar dock att de nu funderar på om 

rating verkligen är något som de vill använda sig av vid bedömningar och om de ska börja se 

på prestationer mer subjektivt och se mer till team än den enskilda individen.  

Andersson berättar att de funderar på att ta bort det rating-system som de idag använder sig av 

för att utvärdera medarbetarna och istället blir mer subjektiva i sina bedömningar och istället 

utvärdera team. Hon menar på att det kan vara förödande för deras medarbetares samarbeten att 

utvärdera specifika individer och att de istället vill börja arbeta utifrån ”High Performing teams” 

Det framgår enligt Anderssons uttalanden att detta är något som alla inom ”The Big Four” 

diskuterar. Hon vet det genom att HR-direktörerna kontinuerligt träffas för att diskutera deras 

TM arbete. 

Andersson poängterar att karriärstegen är densamma för alla medarbetare och att alla ges 

samma förutsättningar, men att det blir mer individanpassat ju högre upp medarbetaren kommer 

på stegen. Hon beskriver att alla medarbetare får samma formella utbildning och att detta sker 
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”alla dagar i veckan”. Hon påpekar dock att det krävs eget ansvar från individerna och att det 

är upp till var och en att prestera och utvecklas i linje med företagets förväntningar. Hon 

beskriver att karriärstegen tydliggör alla olika nivåer i organisationen. Hon säger att utveckling 

som sker utifrån de olika verktygen är identiska de första åren för att sedan bli mer 

individanpassade ju högre upp medarbetarna kommer. Hon menar att det då blir mer upp till 

medarbetaren att forma sin egen agenda, men att alla måste ta samma väg för att komma dit.  

Revision beskrivs av Andersson som ett lärlingsyrke där grundförutsättningen är en akademisk 

utbildning. Successivt, år efter år, lär sig medarbetaren hantverket genom utbildning samt 

lärande i vardagen, vilket enligt Andersson kräver en tydlig idé om medarbetarnas karriärväg. 

Hon beskriver att alla medarbetare i Alfa börjar på lägsta trappsteget i karriärstegen för att sedan 

klättra uppåt i organisationen och ständigt utvecklas på den nivån medarbetarna befinner sig på 

just då. Vissa av nivåerna befinner sig medarbetarna på i ett år medan andra nivåer kräver längre 

tid för medarbetarna att utvecklas inom just den rollen, beskriver Andersson. I samma veva 

beskriver hon att på Alfa är det inga problem att flytta omkring medarbetare till olika 

sammanhang för att få dem att passa in i sin roll och prestera bättre. I Alfa används inte 

begreppen TM eller talang ute i organisationen, utan används i Alfas strategi på högre nivå. 

Alfas medarbetare hade aldrig, enligt Andersson, kunnat definiera varken TM eller talang. Hon 

beskriver att Alfa använder ordet utveckling istället för ord som direkt är kopplade till TM, 

Andersson beskriver: 

”Det handlar om att använda begrepp som kommer under skinnet, TM 

är lite för amerikanskt. Vi försöker hitta ord som är kopplade till det 

våra medarbetare gör och som de kan knyta an till. Det skulle förvåna 

mig om våra medarbetare hade kunnat beskriva vad TM är för något, 

vi pratar om utveckling.” 

 

Andersson beskriver att Alfa vid implementeringen av TM använde sig av 

managementkonsulter, professorer samt duktiga medarbetare för att få konceptet att fungera. 

Andersson beskriver dock en mödosam resa med att implementera TM. Hon säger att det fanns 

ett stort gap mellan processer och verkligheten, men att de nu gjort konceptet hanterbart för sina 

medarbetare då de fått processerna att passa in, Andersson säger: 

”Jag kan säga såhär, idag arbetar vi med Talent Management precis 

varje dag i veckan. Talent Management ska inte vara något man lägger 

på toppen varje dag, det ska vara det som beskriver din dag. Det är 

svårt att konkretisera, men det är den verklighet vi lever i.” 

 

Andersson beskriver att hon inte tror att Alfas arbete med TM skiljer sig särskilt mycket från 

de andra revisionsbyråerna inom ”The Big Four”. Däremot säger hon att hon tror att det skiljer 

sig väldigt mycket mellan ”The Big Four” och de andra mindre revisionsbyråerna då de inte 

behöver lika tydliga och strukturerade processer. 

4.3 Hur Beta arbetar med Talent Management i praktiken 

Bengtsson belyser att Beta är Sverigeägt men tillhör ett internationellt nätverk där rutiner 

mellan länderna ser ganska likadana ut dock med mindre lokala anpassningar. Beta, anser 

Bengtsson, har ganska stora frihetsgrader och hon upplever inte Beta som toppstyrt från en stor 

koncern. Betas globala principer förväntas samtliga medlemmar i nätverket leva upp till därefter 

belyser Bengtsson vikten av att vara kloka på de lokala marknaderna och inte gå ”stick i stäv” 
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med den globala grundsynen. Bengtsson tycker att det är en styrka att tillhöra det globala 

nätverket eftersom omvärlden är mer föränderlig nu än tidigare och därför behövs nätverkets 

styrka för att kunna följa med tiden. Konkurrensen om kunderna ökar enligt Bengtsson och Beta 

arbetar med klientfokus. Hon belyser vikten att arbeta nära klienterna exempelvis genom att 

arbeta fram lösningar med klientens egen personal. 

Attrahera  

Bengtsson beskriver att Beta per definition är ett talentföretag eftersom Beta anställer de allra 

flesta medarbetarna direkt från universitet och högskolor som nyutexaminerade ekonomer och 

enligt Bengtsson attraherar Betas varumärke de bästa studenterna till verksamheten. Bengtsson 

berättar att Beta introducerar nya medarbetare genom att anordna en utlandsresa där 

medarbetarna får träffa såväl medarbetare på samma nivåer som medarbetare som har högre 

befattningar 

Bengtsson beskriver Betas företagskultur som starkt teamorienterad och inom Beta finns det 

liten tolerans för vassa armbågar eftersom det finns inbyggt i kulturen att vara konsultativ. 

Bengtsson belyser den starkt konsultativa miljön och trycker på att det alltid finns möjlighet att 

ta hjälp av en kollega oavsett vilken nivå kollegan arbetar på. Teamorienteringen går också igen 

vid rekrytering där hon menar att urvalet sker på betyg samt utfall av personlighetstester där 

samarbetsförmåga är en viktig parameter vid bedömning av potentiella medarbetare.  

Utveckla 

Bengtsson beskriver att mycket av framgången i Betas TM arbete ligger i hur väl Beta kan 

utveckla medarbetare och förhoppningsvis bli delägare på sikt: 

”Vi arbetar med TM hela tiden och det är svårt att definiera något 

startskott utan arbetet har utvecklats över tid. Jag började vid Beta 

1999 och skillnaden är att vi idag är mycket mer mogna och 

strukturerade kring arbetet med TM, men insikten har alltid funnits 

där.” 

 

Bengtsson berättar att de nyanställda samt övriga anställda tilldelas en councellor som hon 

beskriver liknar en mentor. Medarbetaren och councellor arbetar därefter inom processen 

”Performance Management” (PM) som Bengtsson benämner den. Inom den processen har alla 

medarbetare – utvecklingssamtal, projektutvärdering, feedback samt rating vilket Bengtsson 

beskriver som ett nav där allt som handlar om talent ingår. PM är enligt henne uppbyggd för att 

medarbetarna ska förstå vad som förväntas och enligt Bengtsson lär medarbetarna sig mest 

genom att arbeta och få feedback i vardagen. Bengtsson belyser att medarbetaren i PM-

processen får en tydlig årsplan där personliga mål och kompetensutveckling kopplas till 

företagets mål och strategier.  

Bengtsson berättar att uppföljning av årsplanen sker löpande mellan medarbetaren och 

counsellor därefter sker en årsutvärdering. Resultatet från årsutvärderingen används i en 

kalibreringsprocess där olika medarbetares prestationer jämförs samt jämställdhet och 

mångfald tas upp. Kalibreringsprocessen, uppger Bengtsson, genomförs av olika counsellors i 

ett möte där kalibreringen bidrar till att medarbetaren erhåller en rating. Bengtsson berättar att 

vid kalibreringsmötet får samtliga councellors inblick i medarbetarens styrkor och ratingen 
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ligger därefter till grund för medarbetarens fortsatta utveckling. Beta använder en karriärtrappa 

som beskriver medarbetarens utveckling från nyanställning tills medarbetaren når delägarskap 

som anses vara högsta nivån. Bengtsson betonar att alla medarbetare inte uppnår delägarskap.  

Utveckling är viktigt inom Beta och enligt Bengtsson finns det en stark utvecklingskultur. 

Utvecklingstanken understödjer medarbetare och Bengtsson nämner att arbetsuppgifter skiftas 

mellan medarbetare för att stimulera utveckling. Enligt Bengtsson är councellors ledarskap 

viktigt för att främja medarbetarnas utveckling. Bengtsson anser att unga är rastlösa eftersom 

de unga anser sig kunna det mesta redan efter två projekt. Här hjälper då councellor att reflektera 

för att se vilka individanpassade möjligheter som finns. 

Avsluta  

Om en medarbetare arbetar i ett projekt hos en klient skapar det vanligtvis en nära relation enligt 

Bengtsson. Det kan leda till att medarbetare avslutar sin anställning hos Beta för att börja hos 

klienten istället. Bengtsson belyser frågan från två sidor när hon nämner alumnnätverk. Genom 

alumnnätverket behåller Beta kontakten med den tidigare medarbetaren samt enligt henne knyts 

klienten närmare Beta. Beta anordnar därför regelbundna alumnnätverksträffar på de olika orter 

som Beta verkar för att säkerställa en god relation med såväl tidigare medarbetare samt klienter. 

Beta använder också exitintervjuer när medarbetare slutar vilket enligt Bengtsson är viktigt med 

extra lyhördhet för att kunna kartlägga vad som bidragit till att medarbetaren avslutat 

anställningen. 

Vad har format Betas arbete med Talent Management 

Genusfrågan nämner Bengtsson som startskott när Beta för 2-3 år började titta extra på talang. 

Bengtsson menar att alla ska ha lika möjligheter att göra karriär vid Beta. Beta ser lika på 

kvinnor och män samt använder ett språk vid utvärdering och kalibreringsprocessen att de inte 

hamnar i genusfällan utan tittar på mäns- och kvinnors potential samt vilja och förmåga att 

utvecklas. Bengtsson belyser att de arbetar integrerat och inte driver på genusfrågan, men att de 

gör vissa initiativ och det var upprinnelsen till att Beta började tala om att det finns ett antal 

talanger som står ut lite mer och hur de ska göra för att ta hand om de individerna på ett bra 

sätt.  

Enligt Bengtsson smyger Beta in top talent genom att ha lite extra fokus på en del medarbetare 

genom att dessa får bra councellors. Bengtsson nämner att vid interaktion med någon kan lite 

extra bekräftelse och uppmärksamhet ges, däremot får medarbetaren i övrigt ingen direkt 

genväg utan alla medarbetare börjar från första trappsteget på trappan. Frågan är komplex enligt 

Bengtsson eftersom Beta inte vill att någon ska känna sig utesluten då den starkast lysande 

stjärnan kan visa sig senare. Begreppet TM är inte kommunicerat till medarbetarna utan Beta 

använder begreppet endast på strategisk nivå. Bengtsson säger: 

”Vi har en inkluderande syn där alla är talanger och inom talanger 

finns en liten specialnivå, men vi vill inte sticka i ögonen och 

exkludera.” 

 

Enligt Bengtsson har Beta ingen tydlig definition av TM utan Bengtsson säger att TM finns 

med inom Performance Management-processen. Performance Management-processen har 

genomförts på liknande sätt under flera år berättar Bengtsson och Beta har inte använt TM-

konsulter utan har gjort upplägget själva. Baksidan med en strikt process anser Bengtsson är att 
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processen blir för uppstyrd och tar lång tid. Beta ser över arbetssättet på ett globalt plan för att 

få mindre uppstyrd process och istället ge direkt feedback. Betas huvudvärderingar kommer 

från strategiskt håll globalt och basen på den nya modellen kommer från globalt håll men sedan 

kan Beta använda modellen lite som de vill uppger Bengtsson. Bengtsson berättar att Betas 

finländska verksamhet har infört det nya arbetssättet och därefter kommer Beta att ta delar av 

processen som fungerar bra i Finland. Bengtsson beskriver: 

”Beta har allt internationellt där vi delar med oss, men har stor frihet 

för vad som passar här. Vad passar här? Vi är kollektiva men har också 

stor frihet.” 

 

I Betas organisationskultur ska alla känna sig inkluderande och ingen ska känna sig bortvald 

eller särbehandlad. Betas TM-arbete inkluderar inte talangpooler eller talangprogram enligt 

Bengtsson eftersom det skulle exkludera vissa individer. I Beta är det inga problem att byta 

mellan organisationens olika avledningar. Bengtsson menar på att om medarbetaren passar 

bättre på en annan avdelning kan bytet endast få positiva konsekvenser: 

”Man stannar ändå inom samma familj.” 

 

I Beta är genusfrågan och frågan om mångfald högt prioriterad och Beta arbetar aktivt med att 

ha mångfald på alla olika nivåer i organisationen enligt Bengtsson. Beta arbetar ständigt för att 

utveckla nya lösningar inför framtiden. Nu tittar de exempelvis på att möjligen ha befordringar 

halvårsvis istället för årsvis. Det är ett uttryck, enligt Bengtsson, för att allt snurrar snabbare 

och därmed för att Beta ska hänga med i den ökade förändringstakten.  

4.4 Hur Gamma arbetar med Talent Management i praktiken 

Gustavsson beskriver Gamma som ett kunskapsföretag där Gamma verkar globalt men styrs 

från Sverige. Enligt Gustavsson jobbar Gamma med TM anpassat till de lokala marknaderna 

men hon säger att de såklart strävar efter enlighet i processerna i den mån det går. Den 

övergripande strategin kring TM är enligt Gustavsson global, men hon beskriver att de sedan 

bryter ner den för att passa deras specifika organisation och den kontext de verkar inom. Enligt 

Gustavsson beskrivs Gammas omvärld som föränderlig, där kraven från kunder och 

medarbetare ständigt höjs och ändras. Hon menar att Gammas arbete handlar om en ständig 

förändringsprocess och att de har tydliga krav på sig att vara moderna och ständigt ligga i 

framkant. Gustavsson säger att alla inom branschen har samma krav och sålunda arbetar på 

likartade sätt. Detta gör enligt Gustavsson att Gamma måste arbeta med TM för att överleva, 

hon säger:  

”Det handlar om vår överlevnad att arbeta med Talent Management, 

det är våra kunder som bestämmer om vi är framgångsrika eller inte, i 

relation till våra konkurrenter såklart.” 

 

Gustavsson belyser att teknikutvecklingen, prispress och de ständiga nya lagarna och reglerna 

satt krav på Gamma att öka deras förändringstakt och ständigt utveckla medarbetarna allt 

snabbare. Gustavsson beskriver att den nya generationens syn på arbetslivet för med sig 

förändrade krav på Gammas arbete. Gustavsson säger att den nya generationen är mer krävande 

individer, som ofta är högpresterande och vana att vara duktigast i klassen samt att de är 
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hungriga och otåliga. Gustavsson belyser att Gamma alltid arbetat med kompetensförsörjning 

och att det just är begreppet TM och en större tydlighet kring processerna som kommit på senare 

år.  

Attrahera  

Gustavsson beskriver Gammas svenska organisation som kunskapsintensiv, där alla hjälper 

varandra och jobbar tillsammans, hon säger att deras företagskultur är tillåtande, inkluderande 

och att Gamma är kända för att vara personliga i sitt arbete, såväl internt som externt. 

Gustavsson menar på att Gammas företagskultur attraherar studenter som vill arbeta hos dem 

och att hon tror att kulturen stärkt deras varumärke. I Gamma så utförs omfattande 

rekryteringsprocesser vid anställning av nya medarbetare. Gustavsson säger att nästan alla 

nyrekryterade medarbetare är studenter, hon säger att en akademisk utbildning är ett krav för 

att arbeta på Gamma. Vid introduktionen på Gamma är det enligt Gustavsson viktigt att 

medarbetarna snabbt förstår sig på den känslan och stämningen som är på arbetsplatsen, vilket 

hon tror att deras starka företagskultur förmedlar. Hon berättar att alla medarbetare får en 

”Performance Manager” när de börjar på Gamma. Denna person kommer ha den närmsta 

kontakten med den nya medarbetaren och följer med under hela året.  

Utveckla  

I Gamma används enligt Gustavsson inga tydliga benämningar på TM processer nere i 

organisationen, istället pratar de om utveckling. Enligt Gustavsson lägger Gamma stor vikt på 

utveckling, utbildning, coachning och feedback på alla nivåer i organisationen. Hon beskriver 

att det dock på högre nivå blir mer fokuserat och anpassat för ledarskap. Gustavsson beskriver 

att Gamma använder sig av en ”karriärtrappa” som visar hur karriären på Gamma ser ut för alla 

medarbetare, vilken hon är tydlig med är lika för alla. Hon påpekar dock att inte alla har 

möjlighet att ta sig högst upp i trappan och bli partner, då det inte är i enlighet med deras 

affärsmodell. Gustavsson belyser att karriärtrappan är likadan för alla inom ”The Big Four”, 

vilket hon vet genom HR-chefernas gemensamma sammankomster som sker kontinuerligt. Hon 

beskriver ”trappan” som en schematisk bild som visar instegsrollen som alla medarbetare har 

på Gamma. De olika nivåerna i trappan benämns: ”associate”, ”senior associate”, ”manager”, 

”senior manager” och ”partner”. I Gamma ligger enligt Gustavsson högt fokus på kontinuerlig 

tekniskt kompetens de första åren, för att sedan gå över till mer ledarskap och coachning.  

Gustavsson beskriver att en del av deras utvecklingsarbete är att alla medarbetare på Gamma 

tilldelas en ”Performance Manager” av högre rang. Dessa två har tillsammans kontinuerliga 

strukturerade samtal där de i ”årssnurran” sätter upp mål, följer upp, återkopplar, ger feedback, 

coachar och årsvis utvärderar. Processen är till för att skapa tydlighet på lång sikt. Gustavsson 

säger att det dock ibland är svårt, då medarbetarnas förmågor och resultat ställt till Gammas 

värderingar och förväntningar är det som är det absolut viktigaste, vilket är svårt att se på lång 

sikt. Medarbetarna i Gamma utvärderas genom ratingsystem som sedan ligger till grund för 

befordran. Utvärderingarna sker genom årliga kalibreringsmöten på ledningsnivå. 

Medarbetaren utvärderas utifrån om den är mogen att gå upp en nivå i karriärstegen, vilket 

sedan är kopplat till löneökning och bonus. 

Avsluta 

Gustavsson berättar att Gamma har ett alumnnätverk för de medarbetarna som valt att sluta sin 

anställning hos dem. Hon säger att nätverket är viktigt då det kan ge stora fördelar i framtiden. 
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Gustavsson belyser även att Gamma utför exitintervjuer med de anställda som valt att avsluta 

sin anställning. Hon menar att det får Gamma att ständigt utvecklas och vara uppmärksamma 

på deras förbättringspotential.  

Vad har format Gammas arbete Talent Management 

Gustavsson har svårt att förklara vad som anses vara en talang inom Gamma, men hon säger att 

de ser till individens förmågor ställt till vad Gamma förväntar sig av medarbetarna på olika 

nivåer. Gamma har enligt Gustavsson varken några utvalda ”topptalanger” eller talangpooler 

såväl officiellt som inofficiellt. Gustavsson belyser att hon tror att den största skillnaden med 

deras TM-processer mot tidigare är att de nu kan vara mer individanpassade. Hon tror att detta 

beror på att det nu tydligare framgår vad den specifika individen behöver samt att individerna 

själva vet vilka förmågor som krävs och vad de sålunda ska sträva efter.   

Gamma har tydliga nedskrivna förväntningar som tydligt visar vad som förväntas på de olika 

nivåerna. Hon beskriver dock att processen i sig inte är helt strukturerad vilket gör det otydligt 

för medarbetarna vilket gör att de vet vad som krävs men inte riktigt vet hur de ska komma dit. 

Gustavsson är tydlig med att det trots allt handlar om förmågor, och att det finns tydliga 

förmågor som medarbetarna måste leva upp till på de olika nivåerna inom organisationen. Hon 

säger att Gamma tittar mycket på potential, men att de i slutändan utvärderar efter prestation. 

Däremot belyser hon att de måste börja kolla mer på potential för att få en starkare strategisk 

utveckling i framtiden. Hon beskriver att det är bra att tidigt identifiera vilka medarbetare som 

exempelvis skulle passa bra som ledare och vilka som passar bra för andra områden.  

Gustavsson beskriver att det är hela Gammas erbjudande som gör att deras medarbetare vill 

arbeta hos dem. Hon beskriver en kombination av förmåner, lön, intressanta kunder, kultur och 

möjligheterna är en stor del, hon berättar: 

”Jag tror på den här utvecklingskurvan som vi har, den bästa får de 

mest intressanta uppdragen vilket triggar medarbetarna. Det ser 

studenter och då vill de jobba hos oss, vilket gör att vi som företag 

växer.” 

 

Enligt Gustavsson handlar ett bra TM-arbete om att kunna se långsiktigt, hitta en medarbetare 

de tror på och våga satsa på den. Gustavsson belyser att vissa delar inom TM inte har gått att 

implementera på grund av att processerna är utformade utefter helt andra hierarkiska nivåer och 

värderingar än vad Gamma har. Hon säger att Gamma ser till medarbetarnas förmågor på alla 

Gammas hierarkiska nivåer och behöver processer som främjar det.  

Gustavsson beskriver att i Gamma förespråkar de eget ansvar hos sina medarbetare genom sitt 

TM-arbete. Hon beskriver att de vill skapa en öppenhet där medarbetarna vågar göra fel och 

ständigt utvecklas. Hon säger att vissa TM-processer inte har öppnat upp för detta, men att 

många processer ändå är bra då de skapar en tydlighet och visar att det inte finns några genvägar 

för en lyckad karriär.  

Att bli befordrad betyder enligt Gustavsson att de tror på individen. Hon beskriver dock att de 

såklart tror på olika medarbetare olika mycket och att befordran ibland kan ske snabbare för 

”topptalangerna”. Ute i organisationen arbetar Gamma med individuella utvecklingsplaner som 

är till för hur medarbetarnas ska kunna nå mål och bli befordrade, hon beskriver: 
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”Vi har alla i ”The Big Four” samma process här, som man kan tycka 

vad man vill om. Men det är ett tydligt verktyg som är etablerat i 

branschen och utgör ett bra stöd för Talent Management.” 

 

Gustavsson beskriver att tidigare har medarbetare i lägre positioner försökt efterlikna andra 

medarbetare som kommit långt i karriären för att själva ta sig fram, ofta med dåliga resultat. Nu 

har Gamma istället formella processer och modeller för vilken väg man ska gå, där alla börjar 

längst ner för att sedan klättra samma väg uppåt, vilket hon tror styrker deras förtroende hos 

medarbetarna och ökar Gammas attraktivitet. Gustavsson menar att man aldrig vet när 

medarbetare börjar prestera och att det mycket väl kan vara beroende av den roll som tilldelas 

medarbetaren. Detta gör att medarbetare kan flyttas runt för att den ska hitta sin specifika 

avdelning där den presterar som bäst.  

Gustavsson beskriver att tydliga TM-processer inte bara hjälper Gamma att utvärdera 

prestationer utan att det också lyfter fram tydligare utvecklingsbehov och tydliggör vad som 

förväntas av medarbetarna i en framtida karriär. Hon beskriver också att den tydlighet som TM-

processerna skapar, minskar riskerna till missförstånd då det är lätt att lita på formella, objektiva 

strukturer och modeller. Gustavsson beskriver dock att de är inne på att tona ner ratingdelen då 

den ibland kan bli hämmande och att processen kan bli för objektiv, vilket enligt Gustavsson 

inte heller är bra.  

Gustavsson berättar att hon inte kan se någon direkt brytpunkt när de började arbeta med, eller 

implementera TM. Hon beskriver att de inte hade något tryck uppifrån som bestämde att de 

skulle börja med TM, det var mer att det föll sig naturligt med tanke på branschen och Gammas 

arbetssituation. I Gamma använder de, enligt Gustavsson, varken begreppet TM eller talang ute 

i organisationen. Gamma har dock funderat på att börja göra det, men att de inte riktigt vet hur 

de definierar en talang, hon uttalar sig enligt följande: 

”Det är inte ett aktivt beslut att inte prata om Talent Management. Vi 

jobbar ju med processer kopplat till medarbetare och jobbar absolut 

med Talent Management, men det är inte ett begrepp som genomsyrar 

organisationen. Vi pratar om Talent Management på högre nivåer 

säger inte att: såhär ser våra Talent Management processer ut.” 

 

Gustavsson beskriver att de använder begreppet TM frekvent på strategisk nivå, men att de 

egentligen nere på golvet arbetar med processer kring ”Performance Development”. 

Gustavsson beskriver att förändringen gjorde att Gamma fick större utvecklingsfokus. Hon 

beskriver vidare att begreppet TM ligger invävt i hur de jobbar med sina värderingar, förmågor 

och hur de leder utveckling, men att ”Performance Development” speglar deras strategi och 

vision. Gustavsson beskriver att hon inte tror att TM-arbetet mellan revisionsbyråerna inom 

”The Big Four” skiljer sig särskilt mycket. Hon tror dock inte att de formats av varandra utan 

att de alla anpassar sig till deras kunder och medarbetare, vilket gjort att deras arbete är ganska 

likartat.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska resultat i kapitel 4 utifrån den teoretiska 

referensramen i kapitel 3. Inledningsvis fall för fall därefter analys för de tre fallen 

sammantaget. 

5.1 Hur Alfa arbetar med Talent Management i praktiken 

Attrahera 

Det blir utifrån Anderssons uttalanden tydligt att Alfas företagskultur är en viktig del i arbetet 

med TM, särskilt i början när nya medarbetare introduceras in i organisationen. Andersson 

beskriver bland annat att företagskulturen ger utrymme för medarbetarna att kunna ha kul och 

trivas på jobbet. Anderssons uttalande är i linje med det som Wikström och Martin (2012) 

belyser i talangarenan då de beskriver att företagskulturen används som styrmedel vilken genom 

osynliga regler bekräftar och styr olika beteenden inom organisationen. Andersson beskriver 

att Alfa har en omfattande rekryteringsprocess vilket även det påvisar att rekryteringsfrågan är 

viktig inom Alfa och att det är något som de lägger stor vikt vid (Jfr. Wikström & Martin, 2012). 

Vi kan se ett samband mellan att Andersson säger att det är viktigt att rätt medarbetare anställs 

inom Alfa, inte bara ställt till deras förmågor utan även personlighet vilket vi antar ska vara i 

linje med företagskulturen för att inte skapa matchningsproblem (Jfr. Wikström & Martin, 

2012). Andersson beskriver att introduktionen på Alfa sker genom att medarbetaren tilldelas en 

counsellor. Utifrån Anderssons uttalande verkar det som att counsellorn till största del är till för 

utveckling och strukturerade processer och inte arbetar för att introducera medarbetaren i 

företaget. Vi antar att infasningen i kulturen sker mer konsekvent vid senare tillfällen och 

innefattar mindre konkreta processer.  

Utveckla  

Utveckling är enligt Anderssons uttalanden det absolut viktigaste området inom Alfas TM-

arbete då det utvecklar deras medarbetare men också sätter en tydlig struktur på Alfas TM-

arbete. Utifrån Anderssons uttalanden upplever även vi utvecklingsarbetet som de mest 

strukturerade och renodlade TM-processerna. Vi kan i modellen ”Talangarenan” utläsa att även 

Wikström och Martin (2012) tycks anse att utveckling utgör den största delen inom arbetet med 

TM (Jfr. Wikström & Marin, 2012).  

Andersson belyser att Alfas ”utvecklingstrappa” är grunden i deras utvecklingsprocesser då 

denna visar ”karriärvägen” för alla medarbetare inom Alfa. Hon antyder på att trappan skapar 

en tydlighet för medarbetarna och att de kan målstyra sina medarbetare på ett helt annat sätt nu 

då medarbetarna vet vad som komma skall. I linje med vad Wikström och Martin (2012) belyser 

så sätter medarbetaren tillsammans med sin counsellor upp mål kopplat till de krav som ställs 

på de olika nivåerna inom trappan. Dessa mål uppnås enligt Andersson genom kontinuerliga 

utbildningar, erfarenheter och coachning som de konsekvent arbetar med på alla nivåer i 

organisationen. Dessa olika processer som Andersson beskriver som verktyg ser vi som mer 

tydliga och djupgående processer för det som Wikström och Martin (2012) beskriver som ”Vad 

som ska göras och hur de ska genomföras för att nå målen”. Alfa använder således utbildningar, 

erfarenhet och coachning som verktyg för att uppnå de mål som satts upp ställt i relation till 

den kompetensutveckling som behövs i företaget (Jfr. Wikström & Martin, 2012). 
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Alfa har enligt Andersson i likhet med ”Talangarenan” en årlig kalibreringsprocess, där 

medarbetarna tilldelas en rating som baseras på medarbetarnas motivation, prestation och 

förmågor ställt till företagets vision och mål. I linje med managementmodellen ligger enligt 

Andersson ratingen sedan till grund för eventuell befordran och klättring upp i karriärtrappan. 

Kalibreringsprocessen sker enligt Andersson likadant på alla olika nivåer i karriärstegen, och 

hon är tydlig med att ingen särbehandling sker. Detta motsäger det som förespråkas i modellen 

”Talangarenan” där de beskriver att kalibreringsprocesserna är till för att identifiera ”High 

Potentials” (Wikström & Martin, 2012). Detta är dock ingenting som Andersson belyser, 

snarare lyfter hon fram att de i ledningen strävar efter teamegenskaper hos medarbetarna i första 

hand. Andersson tar inte upp vare sig jämställdhetsfrågor eller mångfald under intervjun (Jfr. 

Wikström & Martin, 2012). 

Avsluta 

Andersson beskriver i linje med ”Talangarenan” att de använder sig av alumnnätverk för de 

medarbetare som valt att avsluta sin anställning på Alfa. Det framkommer dock inte om Alfa 

lägger någon större tid och kraft på dessa nätverk och vi kan inte heller uttala att Alfa genomför 

några exitintervjuer vid avslutad anställning. Sålunda funderar vi på om ”Avsluta”, vilken är 

den sista delen i ”Talangarenan” verkligen är en betydande del i Alfas arbete med TM (Jfr, 

Wikström & Martin, 2012). 

Hur Alfa arbetar med Talent Management i praktiken 

Andersson är tydlig i sina beskrivningar om att Alfas arbete med såväl utveckling, som 

utvärdering och de olika karriärstegen är kollektiva och lika för alla medarbetare. Vi kan inte 

heller utläsa att Alfa har några exkluderande processer som syftar till att plocka ut och selektera 

individer för specifika talangprogram eller talangpooler. Att ha liknande processer för alla och 

inte selektera ut specifika topp talanger påvisar att Alfa tillsynes verkar ha ett inkluderande 

synsätt till talanger. Utifrån Anderssons uttalanden framgår det att Alfa i såväl 

rekryteringsprocesser som i arbetet med TM prioriterar driv och personlighet snarare än 

medarbetarnas senaste prestation. Dock finner vi att de kalibreringsprocesser som Andersson 

beskriver verkar utvärderas utifrån medarbetares förmågor och prestationer. Vi tolkar det 

sålunda som att Alfa ser på medarbetarnas förmågor vid utvärderingsprocesserna, men att de 

väger in den motivation som de olika individerna påvisar för att agera mer långsiktigt.  

Att Alfa inte bara ser till medarbetarnas senaste prestationer utan även värderar mer långsiktiga 

förmågor och motivation hos sina medarbetare visar att de har en mer långsiktig plan för hur de 

identifierar talanger. Genom kalibreringsprocesserna identifieras talanger på alla hierarkiska 

nivåer i organisationen medan den mer långsiktiga identifieringen indikerar att Alfa även 

identifierar talanger för högre nivåer inför framtiden. Andersson beskriver att Alfa funderar på 

att ta bort de ratingsystem som de har idag och istället blir mer subjektiva i sina bedömningar 

och möjligen se till team istället för specifika individer. Sålunda ser vi tendenser i att Alfa drar 

sig mer mot att identifiera talangers prestationer utifrån mer informella, subjektiva 

bedömningar som ser till alla medarbetares prestationer som ett team. Tidigare kan vi utifrån 

Anderssons beskrivningar om deras ratingsystem och kalibreringsprocesser utläsa att Alfa nu 

snarare arbetar utifrån mer formella bedömningar med fokus på struktur och mätbarhet i 

prestationer.  
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Andersson säger ingenting som påvisar att Alfa skulle rekrytera några medarbetare externt upp 

till högre nivåer inom organisationen. Hon är väldigt tydlig med att alla medarbetare som 

rekryteras börjar arbeta på samma grundläggande steg i ”karriärstegen” för att sedan ha en 

tydlig karriärväg upp till toppen. Alfa låter följaktligen deras medarbetare själva växa inom 

organisationen snarare än att de rekryterar utifrån. Andersson är tydlig med att påvisa att det 

utvecklingsarbetet som sker inom Alfa är formellt och kontinuerliga och inkluderar alla 

medarbetare på deras aktuella nivå. Inom Alfa sker utveckling genom såväl kollektiva 

utbildningar som erfarenheter och via coachning. Sålunda finner vi inga tecken på att Alfa har 

specifika utbildningsprogram, dock indikerar Andersson på att vissa utbildningar blir mer 

specifika och individanpassade på högre nivåer vilket kan tolkas som mer exklusiva 

utbildningsprogram. 

Utifrån Anderssons uttalanden kan vi utläsa olika ”faser” som Alfa verkar ha haft när det gäller 

arbetet med att utveckla talanger. Andersson belyser att det tidigare var så att medarbetarna 

inom Alfa fick klara sig mer på egen hand, det var lite som att de släpptes ut på djupt vatten 

och antingen fick sjunka eller simma. Nu ser vi mer, utifrån Anderssons uttalanden att de har 

tydliga processer kring arbetet med att utveckla medarbetarna i Alfa. Vi ser att det självklart 

ligger ett fokus i att hålla medarbetarna intresserade via utvecklingsprocesserna men vi tolkar 

ändå att medarbetarna inte ges några privilegier om de är extra duktiga, utan att alla medarbetare 

utvecklas på samma premisser utan genvägar.  

Andersson beskriver revision som ett lärlingsyrke där medarbetarna lär sig successivt år för år, 

vilket vi tolkar som att alla medarbetare börjar ”på golvet” för att sedan arbeta sig uppåt. 

Karriärtrappan indikerar även detta då alla nyanställda enligt Andersson börjar på den lägsta 

nivån och sedan klättrar upp och utvecklas såväl vertikalt uppåt i organisationen som 

horisontellt mellan avdelningar och inom medarbetarnas olika roller. Vi har således inte funnit 

några tecken på att det skulle finnas några särskilda karriärvägar för talanger, men det är inte 

heller så att medarbetarnas karriär ”blir lite ad-hoc” då det finns tydliga steg för karriärens 

gång.  

Andersson beskriver att begreppen TM och talang används flitigt på strategisk nivå och att TM 

är en del av Alfas långsiktiga strategi. Hon säger också att Alfas medarbetare inte skulle kunna 

definiera begreppet TM och att ordet utveckling används ute i organisationen. Sålunda 

beskriver Andersson att varken synen på talanger eller processerna kring arbetet med TM 

tydligt sker ute i organisationen utan är mer centraliserat. Utifrån dessa olika parametrar anser 

vi att Alfa i huvudsak arbetar efter ett humanistiskt förhållningssätt, se sammanställning tabell 

2. 

5.2 Hur Beta arbetar med Talent Management i praktiken 

Attrahera 

Vid arbetet med att attrahera nya medarbetare belyser Bengtsson Betas företagskultur, vilken 

hon säger förespråkar team och inkludering, och Betas starka arbetsgivarvarumärke som 

viktiga TM-verktyg. Utifrån Bengtssons uttalanden är det i huvudsak dessa två kombinationer 

som styr urvalsprocessen så att rätt framtida medarbetare lockas till verksamheten då såväl 

kultur som varumärket blir synligt även utanför organisationen. Beta väljer sedan, enligt 

Bengtsson, ut de bästa framtida medarbetarna genom omfattande rekryteringsprocesser. I linje 

med ”Talangarenan” verkar Beta arbeta med sitt varumärke och företagskultur som en del av 
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sitt TM-arbete för att locka rätt individer in till rekryteringsprocessen (Jfr. Wikström & Martin). 

Att Bengtsson belyser rekryteringsprocesserna som ”omfattande” samt att hon säger att de 

använder sig av personlighetstester tyder även det på att Beta, likt vad Wikström och Martin 

(2012) beskriver, lägger ner stora resurser på att rekrytera rätt medarbetare både när det gäller 

personlighet och förmågor för att undvika felrekryteringar.  

I Beta introduceras nya medarbetare genom att åka på en utbildningsresa i en vecka där de får 

träffa likasinnade men även medarbetare som arbetat längre i Beta och är av högre rang. Vi 

tolkar detta som en TM- process med syfte att få de nya medarbetarna att snabbt och effektivt 

fasas in och förstå Betas värderingar och kultur. Detta är i linje med vad Wikström och Martin 

(2012) beskriver som verktyg inom TM arbetet för att medarbetarna ska lära sig företagets 

osynliga normer och regler. Vid introduktionen tilldelas medarbetarna även en counsellor av 

högre rang. Att döma av Bengtssons uttalanden är en tydlig företagskultur, Betas starka 

varumärke, deras rekryteringsprocesser och deras introduktion viktiga styrmedel för Beta när 

det gäller att attrahera, välja ut och introducera rätt medarbetare, vilket även Wikström och 

Martin (2012) belyser som effektiva TM-verktyg. 

Utveckla 

I arbetet med utveckling jobbar Beta enligt Bengtsson främst med processer kopplat till 

Performance Management (PM) vilket Wikström och Martin (2012) belyser som en process för 

att behålla och utveckla medarbetarna. Processen inom Beta innefattar målstyrning i form av 

en tydlig årsplan där medarbetaren tillsammans med sin counsellor sätter upp personliga mål 

kopplat till företagets mål och strategier. Enligt Wikström och Martin (2012) kopplar processen 

ihop hur organisationen skapar, styr och mäter det som ska presteras vilket vi anser är i linje 

med hur Bengtsson beskriver Betas PM-arbete. Detta då hon säger att. Betas syfte är att 

säkerställa att individens kompetensutveckling är i linje med såväl marknadskrav som vad 

företagets förväntningar, samt öka ledarskapet som får andra att växa. Årsplanen följs löpande 

upp av counsellorn för att sedan mynna ut i en årsutvärdering av medarbetarens prestation. 

Talanginventering sker i Beta, i enlighet med modellen Talangarenan genom 

kalibreringsprocessen där counsellorn tillsammans med ledning jämför medarbetare med 

varandra utifrån måluppfyllnad, förmågor och drivkraft att vilja prestera (Jfr. Wikström & 

Martin, 2012). Utifrån Bengtssons uttalanden blir det tydligt att kalibreringsprocessen även 

syftar till att se och ta hänsyn till såväl mångfald som jämställdhetsfrågor (Jfr. Wikström & 

Martin, 2012).  

Avsluta 

När medarbetare väljer att avsluta sin anställning i Beta sker en exitintervju samt att de tidigare 

medarbetarna har möjlighet att bli medlemmar i Betas officiella alumnnätverk. Enligt Wikström 

och Martin (2012) kan en professionell avslutningsprocess ge värdefull information angående 

förbättringspotential vilket vi antyder att Beta också insett och nyttjar till sin fördel då de 

konsekvent arbetar med exitintervjuer. Att hålla kontakt via alumnnätverk med tidigare 

medarbetare kan enligt Bengtsson skapa en fortsatt relation med den tidigare medarbetaren och 

förhoppningsvis även göra att kontakten med klienten dit medarbetaren kanske flyttat 

fördjupas. Vi kan sålunda utläsa att Beta i linje med Wikström och Marin (2012) tycks använda 

exitintervjuer och alumnnätverk för att förbättra deras organisation och inte tappa kontakten 

helt med de medarbetarna som de en gång anställt (Jfr. Wikström & Martin). 
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Hur Beta arbetar i praktiken med Talent Management 

Bengtsson menar att alla ses som talanger inom Beta och hon använder ordet inkluderande för 

att belysa synen på talang. Bengtsson påtalar vikten av inre drivkrafter för att själva se värdet i 

att växa där utveckling sker i vardagen kontinuerligt och öppet för alla. Bengtsson är noga med 

att poängtera att alla inkluderas i processerna och ses som talang ute i organisationen. Däremot 

beskriver hon att de ändå har identifierat topptalanger som på olika sätt har en lätt 

särbehandling. Bengtsson betonar att trots processernas omfattning skulle inte medarbetarna 

kunna definiera eller förklara TM då begreppet endast används på strategisk nivå. 

Kalibreringsprocessens utfall ligger sedan till grund för om medarbetarna, i linje med Betas 

kollektiva karriärtrappa, får gå upp en nivå i hierarkin där processen sker på liknande sätt året 

efter. Trappan tydliggör att alla medarbetare börjar på samma grundnivå. Bengtsson belyser att 

om vertikala förflyttningar av medarbetare behövs för att utveckla medarbetarna anses det lika 

självklart som att gå upp en nivå i hierarkin.  

Att döma av Bengtssons uttalanden är Betas talangarbete till stor del inkluderande förutom att 

vissa identifierade topptalanger kan ges mindre fördelar (Jfr Bolander, Asplund och Werr, 

2013). Eftersom exkludering i övrigt inte framkommer så anser vi att Betas syn på talang är 

inkluderande där grunden ligger på medarbetarens motivation och förmåga. Genom 

kalibreringsprocessen där ratingmodellen ligger i fokus tydliggörs samtliga medarbetare vilket 

tyder på att Beta genomför formella bedömningar med fokus på struktur och mätbarhet vid 

identifiering av talang. Enligt Bolander et al. (2014) tyder detta på ett tävlingsinriktat 

förhållningssätt samtidigt som Beta genom kalibreringsprocessen söker talanger på samtliga 

hierarkiska nivåer vilket istället tyder på ett humanistiskt förhållningssätt vid identifiering av 

talanger. Medarbetarna tillåts utvecklas genom att växa kontinuerligt i vardagen där 

medarbetare kan utveckla sin talang såväl horisontellt som vertikalt inom organisationen vilket 

Bengtsson genom sina uttalanden anser vara en del av den inkluderande grundsynen. I 

kombination med att genvägar är knappa samt talanger ges få fördelar och att samtliga 

medarbetare börjar på trappans första steg indikerar detta istället ett i huvudsak humanistiskt 

förhållningssätt (Jfr Bolander et al., 2014). Genom att TM och talanger endast uttalas på 

strategisk nivå så indikerar det en centraliserad organisationsstruktur och TM processerna är 

inte uppbyggda efter generiska modeller utan ligger inom ramen för Betas Performance 

Management arbete vilket därmed är i linje med humanistiskt förhållningssätt (Jfr Bolander et 

al., 2014). Vår bedömning sammantaget ger att Beta i huvudsak arbetar efter ett humanistiskt 

förhållningssätt, se sammanställning tabell 2. 

5.3 Hur Gamma arbetar med Talent Management i praktiken 

Attrahera 

En stark företagskultur som passar den nya generationens krav skapar, i enlighet med Wikström 

och Martin (2012) ett starkt varumärke och tjänar i linje med Talangarenan syftet att attrahera 

nya medarbetare. Gustavsson beskriver Gammas företagskultur som kunskapsintensiv, 

inkluderande och tillåtande, vilket hon anser lockar studenter. Utifrån Gustavssons beskrivning 

av Gammas företagskultur ställt i relation till hur hon beskriver den nya generationen finns det 

fog att tro att Gammas företagskultur kan ha anpassats för att locka den nya generationen till 

organisationen. Wikström och Martin (2012) beskriver företagskulturen som osynliga regler i 

företaget. Gamma skapar sålunda förutsättningar att tidigt locka till sig ”rätt” medarbetare som 

lockas av deras kultur och är eniga med företagets ”regler”.  
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Utifrån Gustavssons beskrivningar har Gamma ett tydligt urval inför deras 

rekryteringsprocesser där en akademisk utbildning är ett krav. Det finns dock inga indikationer 

i Gustavssons uttalanden som tyder på att Gammas rekryteringsprocesser utvärderar hur 

individers olika ”egenskaper” passar Gammas företagskultur. Gamma verkar sålunda inte 

säkerställa att de attraherat ”rätt individer utifrån personlighet” vilket ”Talangarenan” beskriver 

kan vara ett verktyg för att minska felrekryteringar i organisationen. Wikström och Martin 

(2012) poängterar många olika processer som ligger till grund för att introducera nya 

medarbetare i organisationen, Gamma verkar dock förlita sig på företagskulturen, vilken 

Gustavsson beskriver ”snabbt fasar in medarbetarna” till att förstå känslan på arbetsplatsen 

genom den tilldelade ”Performance Managern”.  

Utveckla 

Gamma arbetar enligt Gustavsson med utveckling genom utbildningar, coachning och feedback 

på alla nivåer i organisationen. I samverkan med vad Wikström och Martin (2012) beskriver 

syftar dessa processer till att arbeta för att behålla, skapa och mäta det som ska presteras. 

Gustavsson beskriver att Gamma till stor del ser till individers förmågor vilket styrker vikten 

av att tillgodose processer som kan mäta och utveckla individers prestationer. Gustavsson 

beskriver, med andra benämningar, likartade processer som Wikström och Martin (2012) 

nämner inom Talangarenan. Det som inte benämns som konkreta processer är arbetet med 

jämställdhet, således finner vi att arbetet med jämställdhet finns trots att de inte har formella, 

konkreta processer.  

Avsluta 

Gamma använder sig enligt Gustavsson av såväl exitintervjuer som alumnnätverk. I linje med 

”Talangarenan” verkar Gammas syfte med intervjuerna och nätverket vara att skapa en 

förståelse för deras förbättringspotential vilket i framtiden kan göra att de behåller fler 

medarbetare och framstår som ännu mer attraktiva genom att varumärket stärks.  

Hur Gamma arbetar i praktiken med Talent Management 

Gustavsson definierar en talang som individens förmågor, vilket vi tolkar är hur individer 

presterar och samt individens samlade kunskap. Att Gamma ser till förmågor samt driv och 

motivation vilket speglas i deras företagskultur där de beskriver sig som ”kunskapsintensiva” 

och i deras rekryteringsprocesser där det inte framgår att de utvärderar personlighet utan ser till 

utbildning och kunskap i första hand. Gustavsson säger dock att Gamma tittar mycket på 

potential, men att de utvärderar efter prestationer. Sålunda kan de finnas ett gap mellan retorik 

och praktik i Gammas syn på motivation och förmågor det vill säga att de vill göra något men 

agerar inte så i praktiken. Gustavsson beskriver att Gamma varken har några talangprogram 

eller talangpooler vilket indikerar på att de har ett inkluderande synsätt till såväl talanger som 

arbetet med TM.  

Gustavsson beskriver att Gamma i sin kalibreringsprocess syftar till att identifiera och 

utvärdera talanger för alla nivåer i organisationen. Hon säger också att de nu vill börja se mer 

till talangers potential och motivation för att i framtiden få en starkare strategiskt utveckling. 

Följaktligen verkar Gamma, utifrån Gustavssons uttalande identifiera talanger på alla nivåer 

med ett extra fokus på framtida talanger till högre nivåer. Sålunda finns en viss antydan till 

eventuella exkluderingar på högre nivåer på lång sikt. Att Gustavsson även säger att ”den bästa 

får de mest intressanta uppdragen” tyder även det på viss exkludering vid val av uppdrag. 
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Utifrån Gammas tydliga kalibreringsprocess, med fokus på förmågor, samt deras tydliga urval 

av nya medarbetare verkar Gamma prioritera bedömningar med fokus på struktur och 

mätbarhet framför subjektiva bedömningar.  

Gustavsson beskriver att de i sitt arbete med att utveckla sina talanger förespråkar eget ansvar 

vilket i linje med det humanistiska förhållningssättet lämnar utrymme för att medarbetarna 

själva får växa. Hon beskriver även att Gamma har en tydlig karriärväg där utveckling sker 

genom utbildningar som är till för alla. Gustavsson säger dock att vissa talanger ibland klättrar 

snabbare uppåt och att alla inte har möjlighet att komma högst upp i organisationen. Hon 

beskriver även att utbildningarna på högre nivåer blir mer specificerade och individanpassade, 

vilket därmed exkluderar andra medarbetare genom vissa genvägar i karriären, vilka kan anses 

vara mer privilegierade och exklusiva. Dock verkar Gammas grundprocesser vara skapta och 

anpassade för att främja kontinuerliga utbildningar som är lika för alla där alla har samma 

förutsättningar och ska gå samma ”resa” för att nå toppen.  

Gustavsson beskriver utvecklingstrappan som en schematisk bild där det framgår tydligt vart 

alla medarbetare börjar, vilket är på det första steget ”på golvet”. Gamma har tillsynes en tydlig 

instegsfas, utifrån den verkar det sedan, utifrån Gustavssons uttalanden, vara möjligt att 

utvecklas såväl horisontellt, som vertikalt. Genom Gustavsson uttalanden framgår det att 

Gamma verkar ha en centraliserad syn på TM överlag. Hon beskriver att Gamma på 

ledningsnivå inte har någon tydlig definition av talanger och att deras medarbetare inte hade 

kunnat beskriva TM då de använder begreppet ”utveckling” ute i organisationen. Sålunda 

verkar synen på TM vara centraliserad där processer är byggda efter konceptet för att sedan 

anpassas efter Gammas företagskultur och förväntningar på medarbetarnas förmågor. Genom 

Gustavssons uttalanden gör vi bedömningen att Gamma arbetar utifrån ett humanistiskt 

förhållningssätt, se sammanställning tabell 2. 
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TABELL 2: Revisionsbyråers arbete med TM i praktiken 

Talangarenan Alfa Beta Gamma 

Attrahera 
Företagskultur 

Counsellor 

Rekryteringsprocess 

Företagskultur 

Varumärke 

Utbildningsresa 

Councellor 

Rekryteringsprocess 

Företagskultur 

Varumärke 

Counsellor 

Rekryterings-

process 

Utveckla 

Årlig PM-process 

Karriärtrappa 

Rating 

Kalibreringsmöte 

Årlig PM-process 

Karriärtrappa 

Rating  

Kalibreringsmöte 

Genus/mångfald 

Årlig PM-process 

Karriärtrappa 

Rating 

Kalibreringsmöte 

Lön och bonus 

Avsluta  
Alumnnätverk 

 

Exit-intervjuer 

Alumnnätverk 

Exit-intervjuer 

Alumnnätverk 

Analys av 

talangarenan 

 

 

Sammanfallande 

 

 

Sammanfallande 

 

Sammanfallande 

Dimensioner 

inom TM hur 

arbetar och vad 

som format 

   

Syn, identifiering 

& utveckling av 

talang 

Inkluderande 

Förmåga/motivation 

Alla nivåer 

Formella bedömn. 

Eget utv. Ansvar 

Kontinuerlig utv. 

Få genvägar 

Inkluderande 

Inre drivkrafter 

Alla nivåer 

Formella bedömn. 

Utv. i vardagen 

Kontinuerlig utv. 

Lätt särbehandling 

Inkluderande 

Förmågor/ 

prestationer 

Alla nivåer 

Formella 

bedömningar 

Utv. i linje med 

förmågor 

Kontinuerlig utv.  

Få genvägar 

Framtidsplaner-

ing 

Tydlig instegsroll 

Horisontell/vertikal 

 

Tydlig instegsroll 

Horisontell/vertikal 

Tydlig instegsroll 

Horisontell 

förflyttning 

Org. Struktur Centraliserat TM Centraliserat TM Centraliserat TM 

Analys TM:s 

dimensioner 

Humanistiskt 

förhållningssätt 

Humanistiskt 

förhållningssätt 

Humanistiskt 

förhållningssätt 

 



34 

 

5.4 Jämförelse mellan revisionsbyråernas arbete i praktiken 

Attrahera 

De tre studerade fallen verkar tillsynes i det stora hela arbeta i enlighet med varandra och i linje 

med Talangarenan när det gäller att attrahera nya medarbetare, vilket framgår i Tabell 2. Vi kan 

utläsa vissa skillnader i att Alfa inte beskriver att de ser sitt varumärke som en del i sitt TM-

arbete med att attrahera samt att de olika byråerna tillhandahåller lite olika processer för att 

introducera medarbetare in i organisationerna, exempelvis att Beta har en introduktionsresa. Vi 

tolkar det som att Beta har som syfte att snabbare introducera nya medarbetare för Betas 

”osynliga regler” genom denna utlandsresa. Sålunda verkar Alfa och Gamma ha en filosofi där 

de snarare långsamt fasar in nya medarbetare in i organisationen där de successivt lär känna 

organisationens kultur och förstår vilka beteenden som främjas och inte. Utifrån det huvudsyfte 

som Wikström och Martin (2012) beskriver att ”attrahera” ska ha i organisationers arbete med 

TM anser vi ändå, trots små skiljaktigheter, att de tre fallen arbetar i enlighet med vad 

Talangarenan beskriver, se tabell 2.  

Utveckla 

Processerna inom TM-arbetet med utveckling är även det väldigt lika mellan de undersökta 

fallen. Utifrån HR-direktörernas uttalanden sammanfaller såväl PM-processer som arbetet med 

kompetensutveckling och utvärdering väldigt lika. Det som skiljer är att de olika processerna 

benämns vid lite olika ord samt att medarbetarna arbetar på ”samma nivå” i karriärtrappan olika 

lång tid i de olika revisionsbyråerna. Vi tycker oss även se att Beta brinner lite extra för just 

frågor som berör mångfald och jämställdhet, vilka de verkar ha vävt in som en del i deras 

kalibreringsprocess då Beta beskriver att dessa frågor tas i beaktning. En skillnad mellan de 

undersökta fallen är även att Gamma är den enda som nämner att de använder bonusar och lön 

som en faktor i arbetet med utveckling. Sålunda har de tre revisionsbyråerna övergripande 

likartade processer i TM arbetet med utveckling, vilket till största del även sammanfaller med 

de processer som Wikström och Martin (2012) beskriver. Vi ser dock att revisionsbyråerna har 

vävt in faktorer som de verkar finna extra viktiga eller sporrande för deras medarbetare för att 

få processerna att passa just deras organisation.  

Avsluta 

Alla tre HR-direktörer, ger oss relativt lite information om arbetet med avslutningsprocesser. 

De beskriver att de har alumnnätverk för tidigare medarbetare. Utifrån den omfattande 

rekryteringsprocess som de tre fallen beskriver att de har ser vi att ett alumnnätverk blir ett sätt 

för företagen att inte tappa kontakten helt med de medarbetare som de en gång anställde och 

sålunda tyckte levde upp till deras krav. Utifrån Bengtssons uttalande verkar nätverken även 

vara en sammanslutning för att komma närmre eventuella klienter som medarbetaren kan ha 

flyttat till. Sålunda verkar alumnnätverken snarare vara ett nätverk till förmån för 

revisionsbyråerna än som en förmån för medarbetarna. Beta och Gamma beskriver att de 

använder sig av exitintervjuer vilka de menar på hjälper dem att ständigt utvecklas och vara 

medarbetarna till lags. Vi ser att dessa intervjuer kan ligga till grund för att ”knyta ihop säcken” 

med TM arbetet och få det att gå runt. Med det menar vi att Beta och Gamma kan använda 

informationen från exitintervjuerna för att bli ännu bättre, vilket kommer visas i deras arbete 

med att attrahera nya medarbetare, som ligger till grund för utvecklingsarbetet osv.  
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Sammanfattningsvis uppfattar vi att revisionsbyråerna främst arbetar med TM som ett koncept, 

vilket vi, utifrån deras beskrivningar, förklarar som ett helhetstänk och en grundtanke kring hur 

de vill förvalta sina medarbetare. Konceptet TM visar sig i det stora hela vara i linje med 

Talangarenan som beskriver konceptet utifrån att attrahera, utveckla och avsluta. Vi har i de 

konkreta processerna identifierat små skillnader i hur de tre fallen arbetar med TM men finner 

ändå konceptet vara likartat. HR-direktörerna beskriver även TM konceptet lite olika, men vi 

kan utläsa att konceptet i praktiken ändå diskuteras i termer av att attrahera, utveckla och behålla 

medarbetare, i enlighet med managementmodellen, se Figur 1 samt Tabell 1. Det verkar finnas 

viss särkoppling i det som HR-direktörerna beskriver, och vad som faktiskt görs i praktiken. 

Sålunda finner vi vissa skiljaktigheter mellan retorik och praktik, även om skillnaderna i det 

stora hela anses vara små. 

Hur de studerade revisionsbyråernas arbetar i praktiken 

De tre studerade HR-direktörernas grundsyn på talang beskrivs av samtliga som inkluderande 

och alla medarbetare har samma möjligheter där individens egen förmåga och motivation styr. 

Genom ratingsystem och kalibreringsprocesser identifierar och söker revisionsbyråerna efter 

talanger på samtliga hierarkiska nivåer i organisationen. Bedömningen av medarbetarens rating 

sker genom formella bedömningar med fokus på struktur och mätbarhet där individens 

måluppfyllnad, motivation och potential jämförs med andra medarbetare. Medarbetaren 

påverkas därmed också av hur andra presterat. Därefter sker informella bedömningar på 

strategisk ledningsnivå där vissa topptalanger identifieras, men talangerna är endast uttalade på 

denna nivå i organisationerna. Dessa talanger får inga direkta genvägar, men kan tilldelas de 

bästa councillors eller få viss extra uppmärksamhet genom ”klapp på axeln” samt något 

snabbare utveckling på karriärtrappan. Karriärtrappan är likadan för alla och samtliga 

nyanställda börjar på första trappsteget. Utveckling av talang sker genom att medarbetarna själv 

tillåts växa, framförallt i vardagen, där utveckling är kontinuerlig och öppen för alla utifrån 

förmåga och prestation. Utvecklingen genomförs antingen horisontellt eller vertikalt inom 

organisationerna där fokus ligger på att behålla medarbetarna även i en framtid. 

Organisationsstrukturen är centraliserad när det gäller synen på talang eftersom de studerade 

fallen endast uttalar talang på strategisk ledningsnivå. 

Sammantaget innebär detta att de tre studerade fallen i praktiken överlag arbetar efter ett 

humanistiskt förhållningssätt (se Tabell 2) utifrån de grundläggande dimensioner som 

Bolander, Asplund och Werr (2014) identifierat (se Tabell 1). De skillnader som identifierats 

anser vi kunna bero på varianter av hur vi tolkat intervjuerna och därför anser vi dessa som 

marginella för denna studie. Vi anser dock att när vi skrapar på ytan finns även tendenser till 

ett tävlingsinriktat förhållningssätt eftersom ratingkalibreringen sker genom formella 

bedömningar där mätbarhet och jämförelse mellan medarbetarna är en parameter. I 

kalibreringsprocessen ställs medarbetarna mot varandra vilket därigenom snarare tyder på ett 

tävlingsinriktat förhållningssätt (Jfr Bolander et al., 2014). I praktiken sker även en viss 

särbehandling av topptalanger som vi uppfattar som en sofistikerad selektering på strategisk 

ledningsnivå vilket därmed tyder på exkludering. De identifierade talangerna får dock endast 

mindre privilegier vilket vi därmed anser kunna räknas som inkluderande. Genom att TM finns 

men samtidigt inte finns uppfattar vi att de tre studerade fallen till viss del använder TM snarare 

retoriskt istället för i praktiken. 

  



36 

 

5.5 Vad som format revisionsbyråernas arbete med Talent Management 

Utifrån HR-direktörernas uttalanden kan vi utläsa att de anser att företagskultur och den svenska 

kulturen vara viktiga parametrar att ta hänsyn till i arbetet med TM. Den svenska kulturen 

kännetecknas av kollektivistiska och egalitära värden (Jfr Bolander, Asplund & Werr, 2014) 

och den inkluderande syn som samtliga HR-direktörer nämner anser vi tyder på detta samt 

Bengtsson och Gustavsson nämner jämställdhet och mångfald ett antal gånger under intervjun. 

Aktuella studier som gjorts konstaterat att just kontexten har en stor påverkan på organisationers 

arbete med TM (Festing, Schäfer & Scullion, 2013; Bolander, Asplund & Werr, 2014).  

Två av studiens HR-direktörer beskriver att de inte har något större tryck ovanifrån i den globala 

organisationen, och sålunda har möjlighet att påverka utformningen av sina processer kring 

TM. Helt i motsats beskriver Andersson att Alfa har högt tryck ovanifrån och har samma 

identiska processer världen över. Vi kan således utläsa att vi har två revisionsbyråer som 

tillsynes anpassat sitt arbete med TM till den svenska kontexten, och en som förefaller inte har 

någon anpassning till Sverige alls. Trots detta kan vi se att deras processer näst intill 

sammanfaller identisk i arbetet med TM, se tabell 2.  

HR-direktörerna beskriver sina företagskulturer likartat och i termer av gemenskap, 

inkludering, hjälpsamhet, öppenhet och kunskapsintensivt trots detta sker det hos samtliga 

revisionsbyråer en viss särskiljning av talanger. Denna process sker dock inte öppet utan endast 

på strategisk ledningsnivå och i mindre skala. Vi ser utifrån HR-direktörernas svar 

kollektivistiska, inkluderande processer, där alla är med och hjälper varandra, och samarbete 

mellan de hierarkiska nivåerna främjas. Vi ser följaktligen tendenser på att revisionsbyråernas 

företagskultur, som de menar på ligger till grund för att passa marknaden och talangerna, till 

viss grad har format deras arbete med TM i praktiken (Jfr. Festing, Schäfer & Scullion, 2013; 

Bolander, Asplund & Werr, 2014).  

Legitimitet 

TM har identifierats som ett vedertaget begrepp, trots detta är det svårigheter att definiera TM 

och det finns idag ingen vedertagen definition (Jfr. Zhang & Bright, 2012). I vår studie 

framkommer det att de tre fallen anser sig använda TM, men att det inte används öppet inom 

organisationerna, utan endast på strategisk nivå samt externt mot kund och marknad, via 

exempelvis årsredovisningar. En anledning som samtliga HR-direktörer nämner är att de inte 

vill exkludera någon medarbetare.  

Genom att det inte finns någon vedertagen definition uppfattar vi TM som ett vagt koncept som 

är öppet för tolkningar. Det kan med andra ord ses som ett lätt sätt för revisionsbyråerna att 

genom små medel framstå som moderna och kunskapsintensiva. Genom att konceptet är vagt 

sprids det lätt och kan vara ett sätt för revisionsbyråerna att framstå som rationella och moderna 

utåt mot såväl kunder som framtida medarbetare. Samtliga HR-direktörer uppger att de 

använder TM, men som vi uppfattar det, endast i vissa sammanhang när det efterfrågas och kan 

därför vara ett sätt att söka legitimitet genom att använda begreppet när det passar istället för 

att vara konsekventa och tydliga (Jfr Meyer & Rowan, 1977). 

Att Andersson beskriver att de använt sig av konsulter vid utformningen av TM tolkar vi även 

som en antydan att vilja öka legitimiteten. Att revisionsbyråerna utåt kan säga att de använt 

konsulter vid utformningen av TM, tänker vi kan uppfattas som seriöst och att de kommit långt 

i deras processer med TM, tros att processerna är få och ingår inom Performance Development. 
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Vi uppfattar även att HR-direktörernas uttalanden om att inte exkludera någon kan ses som 

legitimitet internt. Att inte exkludera någon gör att revisionsbyråerna, inomorganisatoriskt, 

uppfattas som rättvisa och moraliska, vilket kan styrka deras varumärke. Revisionsbyråernas 

arbete med TM grundas enligt dem i deras föränderliga miljö samt krav från såväl medarbetare, 

som kunder och övriga intressenter. HR-direktörerna belyser vikten av att arbeta med TM. Vår 

uppfattning, utifrån såväl teori som empirisk insamling, är att bolagen strävar efter att genom 

TM framstå som kunskapsintensiva och moderna, vilket gjort att de format användandet av TM 

för att skapa legitimitet. 

Särkoppling 

HR-direktörerna belyser att alla medarbetare formellt anses vara talanger och inkluderade inom 

ramen för den formella strukturen med utvecklingsplaner, ratingsystem och trappan – den så 

kallade Performance Management processen. Vår empiriska insamling visar att i praktiken sker 

en viss informell särbehandling av topptalanger som identifierats av den strategiska nivån. 

Topptalangerna ges en särskild uppmärksamhet som dock inte ska framgå tydligt vilket vi 

uppfattar bidrar till särkoppling mellan retorik och praktik (se Meyer & Rowan, 1977). Den 

formella synen är inkluderande och alla anses vara talanger, men informellt separeras talanger 

från det som sker i praktiken. Således kan vi utläsa att revisionsbyråernas sökande efter 

legitimitet format fram en viss särkoppling mellan retorik och praktik avseende TM.  

Organisationsfält 

Att de tre undersökta fallen arbetar med TM så pass lika (se Tabell 2) kan enligt oss inte bara 

förklaras utifrån att de verkar inom samma kontext eller har liknande företagskultur. Vi tror att 

det även kan förklaras av att de verkar inom samma organisatoriska fält (se DiMaggio & Powell, 

1983). Organisationsfält är svåra att identifiera, men vi tycker oss se olika sammansättningar 

som skapat revisionsbyråernas likformighet eftersom samtliga studerade byråer arbetar i 

huvudsak enhetligt och revisionsbyråerna har även en global koppling genom samarbete med 

internationella sammanslutningar, vilka kan anses ingå i organisationsfältet. Vi uppfattar att 

byråerna inte agerar självständigt eftersom organisationsfältet uppvisar en mognad och att deras 

homogenisering inom fältet därigenom inte ger organisationerna möjlighet att agera 

självständigt (Jfr DiMaggio & Powell, 1983).  

Isomorfism 

Även hur byråerna formas påverkas av krafter inom organisationsfälten. Beta och Gamma 

uppger att de har möjligheter till lokal påverkan och inte måste följa den internationella 

sammanslutningen förutom i vissa delar. Alfa däremot belyser att de har identiska processer 

som den internationella delen av Alfa och att de måste arbeta lika det vill säga Alfa tvingas att 

arbeta likadant vilket tyder på regulativ isomorfism (Jfr Eriksson-Zetterquist, 2009). Genom 

homogeniseringen inom organisationsfältet uppvisar Beta och Gamma liknade process som 

Alfa. Regulativ isomorfism där påverkan i princip kan ses som ett tvång från de internationella 

paraplyorganisationerna vilket påverkar troligtvis Beta och Gamma också eftersom 

homogeniseringen inom organisationsfältet gör att TM-processerna för de tre byråerna i princip 

sammanfaller (se DiMaggio & Powell, 1983 samt tabell 2). Vi uppfattar således att Beta och 

Gammas arbete med TM formas av regulativ isomorfism, dock med någon viss lokal 

anpassning samt Alfa genom påverkan av tvång från den internationella delen. HR-direktörerna 

lyfter alla upp deras föränderliga omvärld som ständigt präglas av nya lagar och regler. Detta 
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kan även, enligt oss, ses som regulativ isomorfism, vilken har format revisionsbyråernas TM-

arbete.  

Bengtsson nämner att Beta globalt har gett ut en rapport kring en ny strategi kring TM. Den nya 

strategin testas för närvarande i Finland och Bengtsson belyser att de kopierar allt de kan in i 

Betas organisation för att anpassa sig. Beta i Sverige härmar således tydligt den finska 

organisationen. Mellan byråerna delas också erfarenheterna där Gustavsson har använt Betas 

internationella rapport inom HR-ledningen i Gamma. Gustavsson uppger att HR-direktörerna i 

de olika byråerna träffas regelbundet för att dela erfarenheter. Mimetisk isomorfism (se 

DiMaggio & Powell, 1983) innebär att organisationer frivilligt härmar varandra vilket kan vara 

medvetet eller omedvetet. Eftersom revisionsbyråerna regelbundet träffar varandra för att 

utbyta erfarenheter samt att Gustavsson i sin ledningsgrupp tar upp Betas rapport och den 

likformighet som framgår av tabell 2 förefaller det finnas mimetisk isomorfism mellan de tre 

studerade fallen. 

Inomorganisatoriskt har samtliga byråer tydliga riktlinjer för hur medarbetaren ska vara, säga 

och agera. De anställda vid byråerna har en liknande bakgrund då de flesta medarbetare 

rekryteras direkt efter avslutade universitetsstudier inom ekonomi. Socialisation räknas som en 

kraft inom normativ isomorfism (se Eriksson-Zetterquist, 2009). Socialisation innebär att 

medlemmar inom samma yrkesgrupp strävar att avgränsa vilka normer som är rätt. Beta har en 

introduktionsresa för att knyta de nya medarbetarna närmare vilket samtidigt ger en möjlighet 

att påverka hur de nya medarbetarna ska agera och vara. Gamma arbetar med ett tydligt 

dokument kring vad Gustavsson benämner som förmågor där det framgår vad som är rätt och 

vad som anses vara fel. Genom att det finns en gemensam bakgrund och tydliga riktlinjer inom 

de tre studerade fallen för hur medarbetaren ska agera i olika situationer, så kan detta vara 

tecken på socialisation och normativ isomorfism, som tillsynes verkar ha format arbetet med 

TM.  
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6 SLUTSATSER 

I detta avsnitt kopplar vi ihop vårt tvådelade syfte med uppsatsens teori och empiriska material 

för att dra slutsatser. Slutsatserna är inte generaliserbara med avseende på hela 

revisionsbranschen utan avser resultat i de tre undersökta fallen. Avsikten har inte varit att 

göra generaliseringar utan snarare att belysa hur de tre revisionsbyråerna praktiserar TM 

samt förklara och analysera vad som format dess praktiska arbete. Vi anser dock resultatet vi 

erhållit genom vår empiriska insamling kan vara möjligt att relatera till revisionsbyråer inom 

samma bransch. 

6.1 Slutsatser – Talent Management i praktiken 

Vårt syfte med denna studie är tvådelat där den första delen av syftet lyder: att belysa hur 

företag i revisionsbranschen arbetar med Talent Management. Vår slutsats är att de tre 

studerade revisionsbyråerna i huvudsak arbetar strukturerat i princip som Talangarenan. Genom 

härledning av revisionsbyråernas praktiska arbete med Talent Management kan vi påvisa att de 

tre revisionsbyråernas Talent Management arbete har sin grund i det humanistiska 

förhållningssättet, i enlighet med Bolander, Asplund och Werrs (2014) forskning. 

Den andra delen av studien syftar till att: analysera och förklara vad som format dess praktik. 

Vår slutsats är att i linje med tidigare empirisk forskning, visar vår studie att konceptet i 

huvudsak formats efter kontext och företagskultur. Genom analys och tolkning förefaller även 

underliggande institutionella krafter påverka hur revisionsbyråernas arbete med Talent 

Management formats.  

Sammantaget visar vår studie att såväl medvetna som omedvetna krafter formar 

revisionsbranschens arbete med Talent Management. 

6.2 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 

Då revisionsbranschen i Sverige tillsynes är outforskad avseende TM i praktiken, är vårt 

teoretiska bidrag att vår studie öppnat upp och visat hur de tre studerade revisionsbyråerna 

arbetar med TM. Tidigare forskning har belyst olika medvetna krafter såsom kultur och kontext 

som påverkat och format TM. Sålunda är vår studies teoretiska bidrag att även mer 

underliggande, tillsynes omedvetna krafter även formar arbetet med TM i de undersökta fallen.  

Studiens empiriska insamling visar på att aktörerna anser sig vara medvetna om vad som format 

TM:s arbete, som de själva beskriver, kontext och företagskultur. Vårt praktiska bidrag kan 

därför ses som ett medvetandegörande för aktörerna att även bakomliggande krafter påverkar 

och formar deras arbete med TM, vilket kan öka deras förståelse för vilka underliggande krafter 

som format revisionsbyråernas arbete med TM. Vi ser där tecken på att det som 

revisionsbyråerna säger inte stämmer med hur de arbetar det vill säga att retorik inte stämmer 

med praktik eftersom HR-direktörerna belyser att alla ska inkluderas men i praktiken sker en 

viss selektering. 

Praktik eller retorik? Det anser vi vara pudelns kärna inom revisionsbyråernas arbete med TM. 

Används konceptet eller används det inte? Här anser vi att ledningen tagit en enkel väg genom 

att inte tydligt belysa konceptet eller uttala vilka som ses som talanger och därigenom slipper 

ledningen stå till svars för hur talangerna utvecklas. Att tydlig uttala talanger ställer krav på 

ledningen och genom att inte uttala tydligt vem som de ser som talang ges möjligheten att välja 
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och vraka vilka som passar istället för att ta sitt ledningsansvar för utveckling av olikheter. 

Förut blev du knackad på axeln och tillfrågad om att bli partner medan nuförtiden har 

tydligheten i processerna sannolikt utvecklats över åren, men ingen av HR-direktörerna kunde 

direkt berätta hur en medarbetare uppnår högsta nivån och därigenom bli partner. Vi anser 

därför att ledningen har en sofistikerad selektering av medarbetare precis som de haft tidigare 

och för att uppfattas som moderna kallar de processen Talent Management. 

Vi uppfattar konceptet lite som en kavaj som tas på och av efter behag. Hur kan det då vara 

avgörande för framgång och överlevnad? Har ett koncept som till synes främst ökar tydligheten 

i gamla HR-processer fått för mycket uppmärksamhet? Vi anser att konsulterna genom 

skrämseltaktik har lyckats sälja in ett koncept mest i syfte att tjäna stora pengar. Den 

likformighet mellan revisionsbyråerna som vi ser tyder på detta. Vi nöjer oss inte med svar att 

mer uttalade, lätthanterade parametrar påverkar utan tycker oss se mer outtalade parametrar 

som kan ha format revisionsbyråernas arbete med TM. Vi finner det exempelvis intressant att 

alla HR-cheferna på vår fråga, om de anpassar sitt arbete med TM till konkurrenter, tydligt 

svarar nej. Samtidigt kommer det fram att HR-cheferna kontinuerligt träffas och diskuterar 

deras arbete med TM. Går detta verkligen ihop eller finns det andra krafter som inte uttalas, och 

som HR-cheferna inte ens är medvetna om, som exempelvis format deras likformighet? Vi 

anser genom denna studie att dessa krafter finns och påverkar. 

Vilka baksidor kan det finnas med ett uttalat TM-arbete där talanger synliggörs i 

organisationen? Är det bara av godo eller skapar det onödig press på medarbetaren? Om du som 

medarbetare inte klarar av att motsvara förväntningarna – vad händer med dig då? Vår studie 

har hos oss väckt många frågetecken kring TM. Att vara eller inte vara…hur är TM, vad det 

anses vara, vad tror man att det är och vad vill man att det ska vara? Det är vår stora fråga och 

en nåd att stilla bedja om. 

Vår studie har inte syftat till att undersöka hur branschen påverkat byråernas arbete av TM. Vi 

har dock genom de empiriska undersökningarna erhållit material som antyder på variation 

mellan de mindre och större revisionsbyråerna. Att undersöka den påverkan som branschen har 

på arbete med TM skulle sålunda vara spännande samt föra forskningen om vad som påverkar 

TM-arbetet framåt. 

Eftersom de studerade revisionsbyråerna inte öppet internt praktiserar TM tycker vi att det 

skulle vara intressant att studera företag som öppet praktiserar konceptet. Vilka för och 

nackdelar kan ett synligt TM-arbete ge?  

Vi har i denna studie utgått från lednings perspektiv och besvarat syftet utifrån HR-chefers syn 

på TM och vad som format organisationens arbete. Men hänsyn till den särkoppling som studien 

visar på vore det intressant att undersöka hur medarbetare eller mellanchefer ser på samma 

frågeställningar som denna studie belyst. En framtida studie kan såväl endast studera 

medarbetare som att göra en jämförande studie mellan medarbetare och HR-chefer för att utläsa 

skiljaktigheter. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

1 Kan du berätta om varför ni började med Talent Management? 

Hur togs beslutet och av vem togs det? 

Vad angavs som formellt skäl till att börja med Talent Management? 

Fanns det även något informellt skäl till införandet? 

2 Hur gick införandet till? 

3 Hur praktiserar ni Talent Management idag? 

 Har ni alltid gjort det på det sättet? 

 Om inte, varför har det ändrats? 

4 Vilka är de viktigaste parametrarna som har format arbetet med Talent Management?  

 

Varför är just dessa viktigast? 

 

 Har dessa alltid varit viktigast eller har parametrarna ändrats? 

 

5 Vilka inkluderas i ert Talent Management arbete?  

 

 Hur kommer det sig att ni valt den strategin? 

 

 Hur sker arbetet på olika nivåer?  

 

6 Hur beskriver och förklarar er organisation Talent Management? 

 

7 Hur ser organisationsstrukturen ut för arbetet med Talent Management?  

 

8 Hur skulle du beskriva er företagskultur? 

 

9 Arbetar ni med Talent Management på samma sätt som era kollegor i andra länder? 

 

 Om nej, hur skiljer sig arbetet åt? 

 

10 Tar ni hänsyn till hur era konkurrenter arbetar med TM?  

 

11 Hur skiljer sig ert arbete med kompetensförsörjning sedan ni började med TM mot hur ni 

tidigare arbetade med era medarbetare/talanger?  

 

12Hur använder ni begreppet Talent Management? 

 

 Kommuniceras begreppet Talent Management till medarbetarna? 

  

13 Hur definierar ni talang? 

 



 

 

14 Hur identifierar ni en talang?  

 

15 Hur sker arbetet med att utveckla talanger?  

 

16 Hur behåller ni talanger?  

 

17 Vad tror du kan komma att påverka hur ni arbetar med TM i framtiden? 

 

 

Personlig information 

 Vem är du? (ålder, bakgrund) 

 Titel 

 Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

 Beskriv ditt arbete 

 Beskriv din organisation 

 


