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Sammanfattning 

Talent management handlar om hur man attraherar, rekryterar, utvecklar och sedan 

behåller talangfulla medarbetare inom en organisation. Detta blir allt viktigare för 

företagen idag då arbetsmarknaden står inför en generationsväxling. En hel 

generation 40-talister går i pension och en ny generation är på väg in i näringslivet. 

Den nya generationen ställer nya och annorlunda krav på arbetsgivarna och kommer 

därför bli en verklig utmaning att hantera. Organisationer behöver ledare som kan 

leda och klara av denna succession utifrån sitt ledarskap och därmed möta den nya 

generationens förväntningar.  

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om Talent management-strategier 

implementeras i verksamheten, det vill säga att om ledningen är medvetna om vad 

som krävs för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla unga talangfulla 

medarbetare. Det är även angeläget att se över vilka svårigheter som är vanliga vid 

implementering av Talent management-strategier och hur ledningen då ska möta 

dessa krav och därmed anpassa ledarskapet efter Generation Y, det vill säga 80- och 

90-talisterna som kliver in på arbetsmarknaden. 

 

Undersökningen bygger på en kvalitativ studie med två respondenter från en ledande 

bankkoncern som har roller som linjechef samt personalchef på HR-staben. Fokus i 

arbetet ligger på att jämföra dessa två respondenter med vitt skilda befattningar och 

olika arbetslivserfarenhet, deras föreställning och erfarenhet av att arbeta med Talent 

management-strategier och hur dessa genomsyrar organisationen. Den teoretiska 

referensramen innefattar teorier kring Talent management och sambandet mellan 

Generation Y, utmaningar och effekter av Talent management samt hur 

organisationer ska anpassa ledarskapet och möta de krav som den nya generationen 

ställer på sin arbetsgivare. 

 

Slutsatser som kan dras efter den genomförda undersökningen är att bankkoncernen 

arbetar kontinuerligt med Talent management-strategier som innefattar 

kompetensförsörjning i former av interna utbildningsenheter som möjliggör många 

karriärmöjligheter för medarbetarna. Respondenterna medger att det innebär många 

fördelar med att leda den nya generationen på marknaden och de är medvetna om att 

de måste ligga i framkant för att attrahera dessa unga individer då arbetsmarknaden 

är konkurrensutsatt och i ständig förändring. Utmaningarna respektive svårigheterna 

med att implementera Talent management-strategier är att bemöta dessa 

förväntningar och krav som den nya generationen ställer på arbetsgivarna. I studien 

framgick det att linjechefen och HR-staben har löpande kontakt vid 

rekryteringsprocesser men det är linjechefen som tar samtliga beslut vid 

rekryteringsbehov. Ett väl fungerande samarbete mellan HR-staben och linjecheferna 

är nödvändigt för att nå framgång. I en tid av ökad konkurrens och ökat tempo sker 

mycket av utvecklingen ute i linjen där man har insikten och kunskapen om behoven 

av kompetens.  

 

Nyckelord: Organisation, Talent management, Generation Y, ledarskap, 

kompetensutveckling, värderingar



Abstract 
 

Talent Management is a concept explaining how organizations attract, recruit, 

develop and retain talented employees. In addition, Talent Management is one of the 

biggest challenges organizations are currently facing. An increasing number of 

retirees are being replaced by new generations with different values, requirements 

and approaches. Future talent is a coveted resource. Therefore organizations need to 

apply Talent management strategies that enable them to be attractive employers in 

the market, recruit individuals with a suitable skillset and provide internal training. 

The aim of this paper is to analyse how large organizations use Talent management 

strategies and the extent to which organizations are aware of what is required to 

attract, recruit, develop and retain the new generation, generally known as 

Generation Y: 80’s and 90’s. This thesis is based on a qualitative study with two 

respondents from the banking group. The result shows that it is challenging to 

manage and maintain the new generation, as its members typically demand 

challenging task and insist on personal development. Organizations therefore need to 

have leaders who can guide these individuals and adapt their own leadership 

approach to match the succeeding generation.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

Sedan tidigt 2000-tal har Sverige haft en stor generationsväxling på arbetsmarknaden och 

detta beräknas pågå fram till år 2015 enligt Lindh (2006). I en fördjupad studie angående 

generationsväxlingen på arbetsmarknaden från Arbetsförmedlingen har Gustavsson et al. 

(2010) gjort en beräkning på att omkring 1 600 000 personer ska lämna arbetslivet av 

åldersskäl fram till och med år 2025, vilket kan jämföras med cirka 1 350 000 åldersavgångar 

under de senaste 15 åren. Gustavsson et al. (2010) menar att denna stora generationsväxling 

bidrar till att tillväxten av antalet individer i arbetskraften dämpas, vilket leder till begränsade 

arbetstimmar som i sin tur påverkar BNP-tillväxten negativt. I sin studie visar Gustavsson et 

al. (2010) att omställningen påverkar branscher och regioner på olika sätt, 

arbetskraftstillgången kommer av demografiska skäl att växa i storstäderna medan den 

minskar i de mindre städerna. I de mindre städerna som kommer drabbas hårdast talar mycket 

för stigande rekryteringsproblem, det vill säga en brist på arbetskraft.   

Phil (2011) beskriver att nästa generation, det vill säga Generation Y som föregås av 60- och 

70-talisterna, kliver in på arbetsmarknaden med ett starkt kreativt självförtroende. 

Definitionen av Generation Y är individer som är födda från år 1980 till år 1990. Generation 

Y beskrivs ha en drivkraft och stark vilja att utvecklas på en arbetsplats och har vuxit upp i ett 

ständigt kommunicerande och informationsrikt samhälle där individer profilerar och 

marknadsför sig själva. Vidare har Generation Y vuxit upp i en materiell välfärd med ständigt 

nya, revolutionerande tekniska produkter och då framförallt IT-revolutionen, det vill säga den 

nya informationstekniken, som fick sitt genombrott i slutet av 1990-talet. De har formats av 

den teknologiska revolutionen då de är den mest uppkopplade och nätverkande generationen 

med många nya möjligheter och med förutsättningar att knyta kontakter över hela världen via 

sociala medier och internet. 

Senyucel (2011) konstaterar att samtliga organisationer arbetar med någon form av Human 

Resources Management (HRM) där man betraktar tre huvudsakliga resurser i en verksamhet, 

nämligen de mänskliga, finansiella och teknologiska resurserna. HRM har sin grund i 

personalhantering där organisationer försäkrar sig om att medarbetarna nyttjas i den grad att 

arbetsgivaren får stor användning av deras kompetens och kapacitet. Syftet med HRM är att 

se medarbetarna som en central tillgång i organisationen och inte som en kostnad. Det är 

framförallt ledningen som praktiserar och arbetar med HR-strategier där man utvecklar både 

de anställda och ledningen. HR-strategier kan innefatta en slags strategisk funktion där man 

arbetar med att förbättra och utveckla rekryteringsprocesser, de anställdas välbefinnande, 

möjligheter till interna utbildningar som skapar incitament för att hålla kvar viktig kompetent 

personal inom organisationen. Sammanfattningsvis ska HR-strategier resultera i att utveckla 

motivation, engagemang och en vilja hos medarbetarna att utvecklas gentemot 

organisationens uppsatta mål och värderingar. 

Emdén (2012) skriver att i samband med de stora demografiska förändringar som sker i 

samband med generationsväxlingen ökar pressen på arbetsgivarna i företag och 

organisationer. Rätt individ på rätt position är en av framtidens betydande 

ledarskapsutmaningar. En attraktiv och framgångsrik arbetsplats investerar i en ständig 

utveckling för sina medarbetare, det vill säga att det finns möjligheter till interna utbildningar 

för vidare karriärmöjligheter inom organisationen.  
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Genom detta har begreppet Talent management växt fram som definierar hur man på ett 

organiserat och strukturerat sätt attraherar, utvecklar och sedan behåller potentiella 

medarbetare i en organisation. En genomarbetad Talent management-strategi som 

implementeras i en organisation kan beskrivas som en del av affärsstrategin, det vill säga så 

att affärsstrategin beskriver vad organisationen skall åstadkomma medan Talent management-

strategin beskriver hur det ska åstadkommas. Strategin som formuleras handlar om 

bedömning av personliga förmågor och potential hos individerna, utformning av 

rekryteringsstrategi samt vilka som skall genomföra affärsstrategin. Emdén (2012) anser att 

det är viktigt för att uppnå goda resultat av en Talent management-strategi så måste den vara 

direkt kopplad till organisationens affärsstrategier.  

Emdén anser att vi lever i en kunskapsekonomi där kreativitet och initiativförmåga bidrar till 

ständig utveckling och bedöms som en avgörande faktor för att en organisation inte ska 

stagnera. Vidare menar Emdén att företagskulturen är viktig för att attrahera nya medarbetare. 

Företagskulturen kan definieras som de värderingar, attityder och beteenden som råder i en 

organisation. Emdén har i sin studie visat att de medarbetare som identifierar sig med 

företagskulturen vill med stor sannolikhet stanna kvar och utvecklas i organisationen. Enligt 

argumentationen i artikeln kan HRM som är en del av Talent management upplevas som ett 

administrativt och svårhanterligt rekryteringssystem som skapar merarbete snarare än att det 

underlättar för ledningen och medarbetare i en organisation. 

Lindmark och Önnevik (2011) anser dock att vikten av att skapa motivation och 

arbetstillfredsställelse hos medarbetare för att därmed öka effektiviteten i organisationen, är 

ett förhållningssätt som har präglat synen på Human Resource Management. I sin studie har 

Lindmark och Önnevik (2011) visat att det finns ett samband mellan organisationsledningens 

syn på sina medarbetare samt den motivation och arbetstillfredsställelse medarbetarna känner 

i sitt arbete. Författarna konstaterar att med ökade ekonomiska resurser kan organisationerna 

satsa och utveckla sina HR-strategier, vilket medför ökad trivsel och motivation hos 

medarbetarna och detta i sin tur avspeglar hela organisationens välmående. 

1.2 Problematisering 

Tidigare genomförda studier visar att Generation Y har annorlunda värderingar än vad den 

tidigare generationen har och därför måste organisationens ledning anpassa sig till detta vid 

rekrytering och utveckling av nya medarbetare menar Vaiman et al. (2012). En organisations 

värderingar är till för att skapa en gemensamt rådande kultur på arbetsplatsen, där den 

gemensamma kulturen ska göra att medarbetarna och framförallt kunderna ska känna att 

värderingarna är förankrade i organisationen. Phil betonar att en förändring av medarbetarnas 

beteende är kopplade till värderingarna, därför är det nödvändigt med någon form av 

incitament som får medarbetarna att värdesätta sitt arbete med kulturförändring. Detta 

stämmer överens med Emdén (2012) som poängterar att kulturen och värderingarna är nära 

sammankopplade med varandra, starka värderingar är något som attraherar nya potentiella 

medarbetare. 

Emdén (2012) fastställer att utmaningen med Generation Y är att attrahera, rekrytera, utveckla 

och sedan behålla dem i organisationen. Generationsskiftet som råder på arbetsmarknaden 

medför nya krav och attityder till arbetet och framförallt på arbetsgivarna. För att 

organisationer ska ha konkurrensfördelar på marknaden bör de ta tillvara på Generation Y:s 

kompetenser samt möta de värderingar och anpassa ledarskapet till detta. Genom att 

arbetsgivarna erbjuder meningsfulla och intressanta arbeten anses detta attraktivt i 

rekryteringsprocessen att finna drivna och arbetslystna medarbetare från Generation Y.  
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O ‘Leonard (2010) hävdar att i takt med att den globala ekonomin återhämtar sig kommer 

organisationer bli alltmer medvetna och måna om att attrahera, rekrytera och ta tillvara på 

talanger. Detta är särskilt viktigt då en bidragande faktor som påverkar en organisations 

talangstrategier är arbetstillväxten. När arbetstillväxten ökar, i takt med att den ekonomiska 

nedgången avtar är det viktigt att organisationer har en genomtänkt rekryteringsstrategi. De 

senaste åren har många organisationer präglats av omstruktureringar, uppsägningar och 

lönesänkningar vilket har resulterat i en omgivning med låg arbetsmoral. Följden av dessa 

betydande förändringar blir att många medarbetare söker sig till andra arbeten, vilket blir ett 

uppvaknande för organisationer som då måste se över sina talangstrategier.  

Vidare poängterar O ’Leonard (2010) i sin studie att den största påverkan på 

talangstrategierna är att organisationer utformar sina affärsstrategier och mål efter ekonomins 

utveckling vilket kan resultera i förändrade krav på talangerna. Detta i sin tur påverkar förstås 

rekryteringsprocesserna i organisationerna och de blir allt mer medvetna om att 

talangstrategierna är viktiga. En lönsam och framgångsrik organisation har en noga uttänkt 

kompetensutvecklingsstrategi som genomsyrar hela organisationen.    

1.3 Problemformulering 

o Vilka svårigheter är vanliga vid implementering av Talent management-strategier och 

hur försöker man möta dessa med hänsyn till Generation Y’s inträde på 

arbetsmarknaden? 

1.4 Syfte 

Syftet med följande arbete är att ta reda på om - och i så fall hur - Talent management-

strategier används i en större organisation för att se i vilken utsträckning organisationen är 

uppmärksam på vad som krävs för att attrahera, rekrytera, utveckla och sedan behålla unga 

talangfulla medarbetare på arbetsplatsen, detta med hänsyn till Generation Y som inträder på 

arbetsmarknaden. 
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2 Genomförandet av studien 
 

2.1 Val av metod 

Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för hur större organisationer använder sig 

av Talent management- strategier. Jag anser att det är lämpligt att använda en kvalitativ metod 

i form av intervjuer för att respondenterna ska få chansen att uttrycka sina upplevelser och 

förhållningssättet kring ämnet. Fawcett et al. (2014) beskriver att en kvalitativ ansats som 

forskningsmetod ger en djup insikt i komplexa och mångfacetterade fenomen samt att den 

lämpar sig främst då det handlar om att ta fram ny teori eller utarbeta en befintlig teori. 

Fawcett et al. (2014) betonar att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig då det handlar om 

att utforska frågor som till exempel: ”Vad”, ”hur” och ”varför”. Vidare anser Fawcett et al. att 

kvalitativ forskning är tillämplig då den befintliga teorin inte passar, det är med andra ord när 

befintliga teorin inte ger förklaring till fenomen eller konkreta och genomförbara svar. En 

motsvarande uppfattning har även Sofaer (2002) där hon poängterar att en kvalitativ 

undersökning som forskningsmetodik är synnerligen användbart då det handlar om att belysa 

erfarenheter och tolkning av händelser genom respondenterna, och det anses som en 

tillförlitlig metod att använda sig av i syfte att söka djupare förståelse inom ett särskilt ämne.  

En strukturerad intervju är relevant för detta ämne då syftet är att söka djupare förståelse inom 

ett givet fenomen då man under intervjun med respondenterna får möjligheten att utveckla, 

följa upp och fördjupa svar på indirekta- och direkta frågor. Strukturerade intervjuer är en 

vanligt förekommande inom ramen för en kvalitativ undersökningsmetod där intervjun sker 

tidsbestämt med färdiga frågor i given ordning, dessa frågor utgörs lika över de 

respondenterna som deltar samt att informationen ska kunna analyseras kvantitativt 

konstaterar Bryman och Bell (2005).  

2.2 Urval av organisation samt respondenter 

Det är angeläget att använda sig av en organisation och därmed respondenter som är lämpliga 

i förhållande till studiens syfte och frågeställningar enligt Bryman och Bell (2005). Jag valde 

att göra en fallstudie som är en forskningsmetodik där man detaljerat och ingående studerar en 

enda organisation. Bryman och Bell (2005) belyser fördelarna med fallstudier där man 

studerar en enda organisation, följer ett enda händelseförlopp och får därmed en djupare 

inblick i verksamheten då det handlar om ett fåtal respondenter som deltar i studien. 

Huvudkriteriet för denna studie var att finna en organisation som kontinuerligt arbetar med 

Talent management-strategier inom organisationen. En annan given förutsättning var att 

respondenterna ska vara på ledande chefspositioner, det vill säga höga chefer samt linjechefer 

där man arbetar på en operativ verksamhet i nära anslutning till medarbetarna, samt att det 

fanns underställda som tillhör den yngre generationen.  

Vid första kontakt via telefon med två utvalda respondenter blev de informerade om vad 

undersökningen handlar om, hur urvalsprocessen gått till, vilka frågor som ska ställas samt 

vad som sker med informationen efter intervjutillfällena. Respondenterna fick sedan denna 

information via mail så att de fick möjligheten att fundera över ett eventuellt deltagande i 

studien. Enligt Bell (2006) är det viktigt att respondenterna blir väl informerade om studiens 

syfte vid första kontakt för att få deras samtycke. Ett ställningstagande jag fick göra i denna 

studie var då de två utvalda respondenterna ställde ett krav om att få vara anonyma i 

undersökningen och därmed inte under några omständigheter ska kunna identifieras. Jag 

utlovade denna anonymitet och genomförde undersökningen i enlighet med detta krav.  
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Bell (2006) konstaterar att ärlighet är viktigt när det handlar om anonymitet i en studie. Givna 

löften till respondenterna ska därmed hållas och man ska respektera en individs önskan om att 

förbli anonym. Studien riktar sig således mot respondenter i en ledande bankkoncern med 

olika chefsbefattningar, i detta fall en respondent som arbetar som personalchef på en HR-stab 

med ett övergripande funktionsansvar över personalförsörjningskedjan samt en respondent 

som arbetar som linjechef med ett ansvar för personalfrågor. Den senare har hög grad av 

självbestämmande då arbetet sker i nära anslutning till de anställda. Syftet med att intervjua 

dessa respondenter var att få två olika perspektiv då dessa individer har olika befattningar på 

chefsnivå samt skiftande erfarenheter från arbetslivet även om de arbetar inom samma 

organisation. Motivet med studien är att visa hur samspelet mellan dessa individer ser ut inom 

organisationen då det handlar om talanghanteringen.  

2.3 Intervjuguide 

Jag valde att utforma en intervjuguide utifrån olika teman med strukturerade frågor till mina 

två utvalda respondenter. Bell (2006) konstaterar att ett utformat frågeformulär med 

strukturerade frågor är lätta att sammanfatta och analysera efter intervjutillfällena. 

Intervjuguiden omfattar det huvudsakliga ämnet – Talent management-strategier i förhållande 

till Generation Ys inträde på arbetsmarknaden. Jag valde att utifrån studiens teoretiska 

referensram som stöd utgå från olika teman och sedan utformades frågorna efter varje tema, 

sedan bestämde jag ordningsföljden efter att samtliga frågorna var konstruerade. 

Teman som formulerades rörde ämnen som ledarskap, organisation, värderingar samt 

talanghantering inom organisationen. Enligt Bryman och Bell (2005) är en intervjuguide en 

kort minneslista över de områden som ska täckas och beröras i intervjun. För att underlätta 

sammanställning och analys av de två intervjuerna ställdes likadana frågor till de båda 

respondenterna med undantag för ett fåtal frågor som var anpassade till deras befattning. 

Syftet var att jämföra olika perspektiv mellan bankkoncernens linjechef med personalchefen 

på HR-staben för en intressant studie och jämförelse. 

Vidare är det avgörande att vid intervjutillfället att respondenterna får möjligheten uttrycka 

sina upplevelser och erfarenheter samt att det finns en flexibilitet vid genomförandet av 

intervjun. Bryman och Bell (2005) anser att intervjuguiden inte ska innehålla formuleringar 

som är så specifika att det hindrar alternativa idéer eller synsätt som kan uppstå under 

intervjutillfället. Bell (2005) konstaterar att utövaren av intervjun kan lägga till 

uppföljningsfrågor vilket kan stärka intervjun vid analys och kodning. 

2.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjutillfällena ägde rum med respondenterna 29 april respektive 30 april. Den 29 april 

skedde mötet med bankkoncernens linjechef som har ett övergripande ansvar över sina 

underställda i organisationen. Intervjutillfället ägde rum på respondentens arbetsrum vilket 

underlättar intervjun då det inte finns störningsmoment under samtalet. Ett par dagar innan 

intervjutillfället fick respondenten intervjuschemat via mail för att vara väl förberedd inför 

mötet. Respondenten blev då informerad både via mail och telefonen vad undersökningens 

syfte är, att intervjun genomförs som en del av ett examensarbete samt varför jag har valt att 

intervjua just denne person.  

Bryman och Bell (2005) konstaterar att innan man som utövare av intervjun ställer de frågor 

till respondenten som ska beröra studien är det viktigt att denne har tagit del av frågorna innan 

intervjutillfället, är respondenten medveten om vilka frågor som ska beröras så underlättar det 

intervjun då utövaren och respondenten är samstämda och väl insatta i vad som krävs av dem.   
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Då respondenten fick intervjufrågorna i god tid innan intervjutillfället var denne medveten om 

undersökningens syfte, detta är enligt Bryman och Bell (2005) en viktig förutsättning samt att 

den skriftliga och muntliga informationen stämmer överens med varandra. 

Intervjufrågorna ställdes i tur och ordning enligt en logisk ordningsföljd med tanke på 

formuleringarna av frågorna. Samtalet spelades in med respondentens godkännande, för att 

underlätta sammanställningen av intervjun. Enligt Bell (2005) är ljudinspelning av en intervju 

bra då utövaren vill kontrollera den exakta ordalydelsen. Vidare underlättar inspelningen då 

utövaren kan ägna full uppmärksamhet åt det respondenten säger och därmed säkerställa att 

anteckningarna stämmer i efterhand samt att utövaren kan avlyssna inspelningen upprepade 

gånger för att identifiera de svar som avges under intervjutillfället. 

Under intervjun försökte jag skapa en avslappnad och tillitsfull relation med respondenten 

med hjälp av ett leende och positiv ögonkontakt. Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigt 

att skapa en god relation och stämning för att respondenten ska känna sig avslappnad under 

intervjutillfället samt att det medför att respondenten vill dela med sig av sina tankar och mer 

om sig själv.  Jag följde den konstruerade intervjuguiden under mötet men fick även tillfällen 

då jag kunde ställa uppföljningsfrågor där respondenten delade med sig av ytterligare tankar 

och erfarenheter, vilket resulterade i värdefull information utöver intervjuguidens ramar. 

Under de tillfällen uppföljningsfrågorna var lämpliga kunde jag läsa av respondenten att 

denne hade mer underliggande information att berätta om. Ett exempel på en sådan fråga som 

tillämpades var ”Tror du att det kan finnas ytterligare anledningar till att ert studentprogram 

har blivit så attraktivt?”. Mötet varade i ungefär 60 minuter och när mötet var avslutat tackade 

jag respondenten för dennes medverkan då det är en värdefull del i studien sedan frågade jag 

om jag fick återkomma vid eventuella funderingar eller kompletteringar och det gick utmärkt. 

Jag utlovade även ett utkast av transkriberingen till respondenten för godkännande eller 

ytterligare tillägg.    

Det sista intervjutillfället skedde den 30 april med en personalchef som arbetar på en HR-stab 

med ett övergripande ansvar över personalförsörjningskedjan inom bankkoncernen. Denna 

intervju skedde via telefon på grund av distans- och tidsskäl. Enligt Bryman och Bell (2005) 

är telefonintervjuer ett bra alternativ till personliga intervjuer då det är betydligt billigare än 

en personlig intervju där eventuell resväg kan vara lång, telefonintervjuer tar mindre tid i 

anspråk samt att det är lättare att hantera en telefonintervju än en personlig intervju då vid 

personliga intervjuer kan respondenten påverkas av olika faktorer hos utövaren som till 

exempel: kön, klass, ålder, bakgrund och utövarens blotta närvaro. Som tidigare nämnts i 

detta avsnitt ställdes samma frågor till båda respondenterna med ett undantag till ett fåtal 

avvikande frågor till respektive respondent som var relaterade till deras befattning inom 

bankkoncernen. Jag upplevde inga svårigheter med telefonintervjun som en variant av 

strukturerad intervju, jag hade tidigare talat med respondenten i telefon vid två tillfällen 

tidigare så väl under intervjun upplevde jag situationen som avslappnad och respondenten 

lämnade värdefull och användbar information. Under telefonintervjun fick jag även här 

tillåtelse att spela in vilket som tidigare nämnts i avsnittet underlättar sammanställning och 

analys av intervjun. 
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2.5 Kodning och analysmetod 

När de två intervjutillfällena var avslutade påbörjade jag omgående transkriberingen av de 

inspelade intervjuerna. Vid omgående transkribering av datainsamling minns man gester och 

informationen på ett annat sätt än efter en längre tid, vilket underlättar processen inför 

sammanställning och analys av den genomförda studien.  

Enligt Bell (2005) möjliggör kodning av datainsamlingen att man kan sammanföra viktiga 

frågor och frågeställningar i den information som man fick fram från studien och därmed gå i 

rätt riktning mot slutsatsformuleringen. Denna studie består av öppna frågor, vilket även 

kallas verbala frågor. Bell anser att en lämplig metod för att sammanställa den insamlade 

informationen är att skriva ned samtliga svar från respondenterna från intervjuguiden och se 

om det finns sammanhängande teman som återkommer. Jag sammanställde samtliga svar från 

de båda respondenterna och sökte efter likheter, skillnader samt faktorer som var särskilt 

viktiga. Backman (2008) betonar att den insamlade informationen kan vara relativt 

omfångsrik och bör efter undersökningen organiseras, struktureras och tolkas noggrant.  
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3 Talent management och Generation Y: en teoretisk 
referensram 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis teorier kring det relativt nya fenomenet Talent 

management (TM) och sambandet mellan Generation Y i sin helhet. Vidare beskrivs TM som 

en del av Human Resources management (HRM) samt utmaningar och effekter med TM. 

Därefter följer ett avsnitt med bakgrundsfakta och kännetecken för Generation Y, det vill säga 

80- och 90-talisterna, generationsanpassning i organisationer och slutligen hur 

organisationerna ska leda nästa generation som kliver in på arbetsmarknaden.  

3.1 Talent management som en del av Human Resources management 

HRM är ett begrepp som står för Human Resources management och definieras som en del av 

ledarskapsprocessen som har ett fokus på medarbetarnas roll i en organisation beskriver 

Lindmark och Önnevik (2011). HRM växte fram i början på 1980-talet där motivation och 

stimulans hos medarbetarna bedömdes vara viktigt för att skapa en god arbetsprestation i 

organisationer. HRM-arbetet i organisationer fick stor genomslagskraft under de närmaste 

årtionden då arbetsplatserna i samhället blev medvetna om att nyckeln till en 

konkurrenskraftig och lönsam organisation är de mänskliga resurserna. Under denna period då 

HRM växte fram behövde organisationer i allmänhet förändringskunskap om hur de kunde 

skapa effektiva arbetsmönster och ökad kunskap om hur företagskulturen påverkade arbete 

och ledarskap. Detta ökade förståelsen hos ledningarna och det ändrade synsättet på 

medarbetarna i organisationen än tidigare. Vidare har Lindmark och Önnevik (2011) 

konstaterat att det inte gick att se medarbetarna som en maskin som rent mekaniskt skulle 

utföra givna arbetsuppgifter utan deras beteende och agerande i organisationen påverkade 

därmed strategiarbetet, ledarskap, personalutveckling samt organisationens värderingar och 

mål. 

Enligt Lindmark och Önnevik (2011) innefattar medarbetarnas roll i ett HRM-perspektiv en 

mängd betydelsefulla processer som till exempel: rekrytering, arbetsmönster, belöning- och 

utvärderingssystem samt olika former av interna utbildningsenheter för att utveckla 

medarbetarna och arbetsgrupper i en organisation. Dessa förutnämnda processer leder till 

HRM-arbetets grundläggande budskap, det vill säga att skapa möjligheter och förutsättningar 

för ett ständigt utvecklande och lärande arbetsklimat. Många organisationer börjar inse vikten 

av ett genomtänkt HRM-arbete där målsättningen är att det ska genomsyra hela verksamheten, 

den ska samordnas och utvecklas på alltifrån strategisk till operativ nivå i organisationen. Det 

är tydligt att de organisationer som arbetar kontinuerligt med HRM-arbete där det finns en 

långsiktig gemensam strategi kring målsättning, struktur och utveckling av de mänskliga 

resurserna har en hög inre effektivitet och genomför sitt arbete på rätt sätt. 

Nu för tiden arbetar många organisationer med ett relativt nytt fenomen inom HRM som går 

under namnet Talent management som karakteriserats av hur man attraherar, utvecklar och 

sedan behåller viktiga nyckelpersoner i en organisation, närmare bestämt vikten av god 

talanghantering inom verksamheter betonar Emdén (2012). Festing, Schäfer och Scullion 

(2013) betonar att alla individer i en organisation har unika talanger, ledningen i 

organisationen bör placera ut dessa talanger på rätt arbetsuppgifter och på så sätt stimulera 

och utveckla denna individ på rätt sätt. Talent management-strategier innefattar inte ett fåtal 

anställda med höga potentialer utan snarare samtliga av de som arbetar i en organisation. 
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Festing och Schäfer (2014) menar att en skillnad mellan Human Resources management och 

Talent management är att Talent management ses som ett bredare område av mänsklig 

resurshantering, då det inriktas mer på talanghantering där medarbetarnas beteende, attityder 

och prestanda är det avgörande. Human Resources management fokuserar på att attrahera och 

behålla en mindre skara medarbetare med särskilt begåvade talangkunskaper. 

Talent management har fått stor genomslagskraft och därmed bidragit till ökat intresse hos 

många organisationer de två senaste decennierna. Detta mot bakgrund av den växande 

kunskapsekonomin i samhället och framförallt konkurrensen om ledarskap och 

specialistkompetenser som organisationerna eftersträvar vid rekrytering av nya medarbetare. 

Den globala finanskrisen och den ekonomiska försämringen har inte medfört lägre efterfrågan 

på Talent management-strategier inom organisationer, utan det har snarare ökat intresset då 

byggstenar till långsiktig och konkurrenskraftig framgång inom en organisation är att finna, ta 

tillvara på och utveckla dessa förmågor på en arbetsplats (Schuler, Jackson & Tarique, 2011). 

3.1.1 Talangarean – en arbetsmodell 

Martin och Wikström (2012) har utvecklat en arbetsmodell som kallas Talangarean, denna 

modell illustrerar de ingående arbetsprocesserna i en organisation och hur de sedan är 

kopplade till varandra. Talangarean består av två huvudblock: attrahera, utveckla samt behålla 

medarbetare. Dessa två huvudblock är en beskrivning av en anställds livscykel i en 

verksamhet, det vill säga från att organisationerna marknadsför sitt varumärke mot 

arbetsmarknaden och rekryterar medarbetare, sedan lämnar medarbetaren organisationen och 

förhoppningsvis blir en god förebild för potentiella framtida medarbetare. Genom att använda 

denna arbetsmodell ger TM-arbetet stor effekt på organisationen. 

Martin och Wikström (2012) redogör för att Talangareans första block handlar om hur man 

attraherar, rekryterar och sedan introducerar medarbetare inom organisationen på rätt sätt. I 

detta sammanhang är det viktigt att organisationens ledning betonar vikten av en stark 

företagskultur och hur man utvecklar samt arbetar med en sådan. Vidare är det viktigt att 

bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke, det vill säga Employer Brand, vilket resulterar i att 

man blir en attraktiv arbetsgivare som i sin tur främjar rekryteringsprocessen inom 

organisationen.  

Det avslutande blocket tar upp de centrala delarna i arbetsmodellen då det handlar om hur 

man behåller och utvecklar medarbetarna. Performance Management är en viktig 

nyckelfaktor i det andra blocket som är en sammanhållen, strukturerad målstyrningsprocess 

som används i syfte för kompetensutveckling hos de anställda samt att ledningen kontinuerligt 

arbetar med ledarskap och medarbetarskap inom en organisation. Till detta block hör även 

successionsplaneringen som är en systematisk process som syftar till att identifiera och 

utveckla organisationens framtida ledare.  

3.1.2 Förhållningssätt och strategier inom Talent management 

Asplund, Bolander och Werr (2014) har identifierat tre centrala förhållningssätt inom Talent 

management för att lyckas med ett lönsamt förändringsarbete i verksamheterna, nämligen det 

humanistiska, konkurrenskraftiga och det entreprenöriella. De tre synsätten påverkar i hög 

utsträckning hur arbetet inom organisationerna ska struktureras och praktiseras, vilket sedan 

ska genomsyra hela verksamheten. Det humanistiska förhållningssättet bygger på ett 

inkluderande synsätt som ska omfatta hela arbetsstyrkan där man utgår från att var och en av 

de anställda har någon form av talang som bidrar till ett lönsamt arbete inom organisationen. 

Vidare ser man att alla typer av höga arbetsprestationer bland medarbetarna visar på god 

talang utan att ta hänsyn till befattning inom organisationen. 
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Det konkurrenskraftiga förhållningssättet skiljer sig från det humanistiska förhållningssättet, 

då det centrala är att talang betraktas som en unik förmåga och som endast ett fåtal 

medarbetare har inom en organisation. Vidare betraktas talang som en medfödd kunskap och 

inte som något man kan arbeta med och utveckla över tid på en arbetsplats. Detta resonemang 

kring talangidentifiering kan bidra med en del konsekvenser vid rekryteringsprocesser då 

arbetsgivarna kategoriserar de anställda efter orimliga krav på prestationsförmåga och 

potential. En stor del av de anställda kommer förmodligen gallras bort även fast de har goda 

utvecklingsmöjligheter inom organisationen. De identifierade talangerna får möjlighet till 

särskilda interna utbildningar inom organisationen för att få goda karriärmöjligheter.  

Det tredje och avslutande förhållningssättet inom Talent management kallas entreprenöriella 

förhållningssättet. Detta förhållningssätt kännetecknas av decentraliserade organisationer där 

man har en stark drivkraft att främja entreprenöriella värderingar, det vill säga att man 

bedömer talang som en egenskap och förmåga som kan utvecklas hos medarbetarna. 

Ambition och drivkraft hos medarbetarna värderas lika högt som deras prestationer, de är bara 

medarbetarna själva som sätter sina egna gränser när det handlar om individutveckling på 

arbetsplatsen. Genom att medarbetarna självständigt söker sig till nya utmaningar visar det att 

de vill synliggöra sig som talanger. Organisationen, framförallt ledningens uppgift när det 

handlar om Talent management är att skapa och synliggöra dessa utveckling- och 

karriärmöjligheter för medarbetarna. Sammantaget understryks det att alla medarbetarna har 

någon slags talang, det handlar om att samtliga medarbetarna behöver ha rätt verktyg för att 

kunna utvecklas. Det vill säga få rätt motiverande kraft, engagerade ledare och de rätta 

utmaningarna.  

3.2 Utmaningar och effekter av Talent management-strategier 

Vaiman, Scullion och Collings (2012) konstaterar att i dagens dynamiska, snabbutvecklade 

och konkurrensutsatta globala marknad står organisationer över hela världen inför stora beslut 

och utmaningar när det handlar om attrahera och rekrytera talangfulla medarbetare. Martin 

och Wikström (2012) betonar även vikten av konkurrensen om arbetskraft, då 

befolkningspyramiden ändrar skepnad och matchningen av behov och kompetens blir allt 

svårare på grund av specialisering på arbetsmarknaden. Vaiman et al. (2012) menar att de har 

funnits ett växande intresse för Talent management-strategier bland högre ledare och 

akademiker sen många år tillbaka, dessa strategier inom organisationen ses som ett 

kontinuerligt kunskapsarbete som i sin tur är en viktig strategisk tillgång i verksamheterna. 

Festing och Schäfer (2014) framhåller att det rådande generationsskiftet naturligtvis ställer 

annorlunda arbetsrelaterade värderingar och krav på ledningen i en organisation. Vi lever i en 

ständigt globaliserande värld där medarbetare ständigt influeras av nya synsätt, idéer, 

värderingar och krav på organisationer och dess ledning. Talent management- strategier i en 

organisation kan bedömas som en långsiktig investering där det centrala är att ledningen 

bevarar en god relation med sina medarbetare. Dessa Talent management-strategier som 

innefattar utveckling, coachning, mentorskap avspeglar avgörande signaler till potentiella 

medarbetare i en organisation. 

Colin-Coulson (2012) konstaterar att duktiga medarbetare på lönelistan förvisso är en sak, 

medan att utnyttja deras kapacitet och säkra konkurrensfördelar på marknaden är en annan. 

Talangfulla medarbetare kan inte bara vara kostsamt att rekrytera, det kan även vara svårt att 

hantera och behålla dem i organisationen. Vissa medarbetare kan bli uttråkade och missnöjda 

med sina arbetsuppgifter som de ansvarar för. Det är därför viktigt att man hanterar sina 

medarbetare på ett lämpligt sätt så deras potential nyttjas och förverkligas i organisationen. 
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Colin-Coulson (2012) menar att hantering och förändringsprocesser i talangstrategin är många 

gånger förknippat med generellt dyra kostnader, tidskrävande arbete samt upplevs som ett 

merarbete snarare än att det ska skapa nya förutsättningar för organisationen. I det vardagliga 

arbetet i organisationen kan de möta många olika utmaningar och möjligheter där krav och 

förutsättningar har förändrats. En omstrukturering eller ett förändringsarbete i en organisation 

kan anses som ytterst nödvändigt kan det likaväl innebära implikationer för relationer med 

kunder, leverantörer och andra intressenter. Detta på grund av att alternativ resurshantering 

prioriteras annorlunda i organisationen då man arbetar istället med en intern 

förändringsprocess bland medarbetarna.  

Martin och Wikström (2012) konstaterar att många organisationer upplever svårigheter med 

implementeringen av Talent management-strategier, om dessa strategier är tillämpade så finns 

det ingen tydlig struktur och koppling till affärsstrategin. Många gånger är dessa strategier 

styrda från en HR-stab, vilket innebär att HR-staben sprider dessa strategier till resterande 

delen av organisationen där det finns en ledning som i sin tur arbetar med dessa i praktiken.  

Martin och Wikström (2012) konstaterar att ett annat exempel kan vara strategin för 

organisationens varumärke, det vill säga Employer Brand, som behöver en grundlig analys av 

organisationens framtida kompetensbehov. Om strategin för organisationens varumärke inte 

fungerar korrekt kan det leda till att ledningen inte attraherar rätt medarbetare med rätt 

kompetens. Ett eventuellt misslyckande med detta har sin grund i att man försöker nå ut till så 

många som möjligt och blir därmed för bred i sin ansats. Det är en synnerligen påkostad 

metod att använda sig av och det är viktigt att man lever upp till de löften man lovar till sina 

medarbetare. 

3.2.1 Talent management i verksamheten       

Ledningen i en organisation är de som arbetar med Talent management-strategier i praktiken 

då de arbetar i verksamheten och har kunskap om marknadens villkor, framtida 

kompetensbehov och vilka medarbetare som kan göra skillnad och vilka man ska satsa på att 

utveckla. I en hårdnande konkurrens på marknaden bör den största delen av arbetet göras 

närmast marknaden och kunden. Ledningen bör förstå och veta varför Talent management-

strategier är viktiga i organisationer samt att en stor del av ansvaret ligger hos ledningen för 

att det ska fungera. Detta ansvar kan innebära att systematiskt och strukturerat identifiera de 

kompetensbehov organisationen har, att ta ansvar för karriärutveckling för medarbetarna samt 

att ledningen inventerar sin organisation på framtida drivna och talangfulla medarbetare 

(Wikström & Martin, 2012).  

3.3 Generation Y: 80- och 90-talister 

Lyons, Ng och Schweitzer (2010) konstaterar att Generation Y, 80- och 90-talisterna anses ha 

god inlärningsförmåga, välutbildade och tekniskt kunnande då de växte upp i en tid präglad av 

ett rikt informationsflöde då internet gjorde en genomgripande förändring under 90-talet. Phil 

(2011) hävdar att Generation Y kommer att bli attraktiva på arbetsmarknaden i framtiden då 

de kommer påverka sysselsättningsläget på ett helt nytt sätt med deras synsätt och 

kvalifikationer. Generation Y ställer höga krav på sin arbetsgivare när det handlar om 

karriärplanering, flexibla arbetstider, meningsfulla arbetsuppgifter och stort ansvar.  

Phil (2011) anser att den yngre generationen inte är trygghetssökande på samma sätt som den 

äldre generationen. Att byta arbetsplats upplevs som naturligt och ett verktyg för att skapa 

större kontaktnät på arbetsmarknaden. Den snabba utvecklingen i omvärlden ställer i sin tur 

högre krav på organisationsledningens flexibilitet och effektivitet. Generation Y har kraften 

till att utveckla det ytterligare och därför är det viktigt att organisationerna ligger i framkant 

för att uppmärksamma den snabba utvecklingen.  
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Ng et al. (2010) menar att Generation Y har stora förväntningar när det handlar om 

karriärmöjligheter inom en organisation. Studien visar att en majoritet av Generation Y har 

realistiska förväntningar på sitt första arbete och lön. En möjlig orsak kan vara att de senaste 

fem åren har präglats av ekonomiska försämringar vilket leder till att Generation Y anpassar 

sina förväntningar och krav på arbetsmarknaden. En stor del av arbetstagarna inser att deras 

första arbete efter examen inte kan uppfylla samtliga önskemål och behov. Ng et al. (2010) 

menar också att den rådande ekonomiska situationen får arbetstagarna att acceptera en mindre 

idealisk arbetsposition som är nödvändig på kort sikt för att sedan på sikt uppnå en långsiktig 

framgångsrik karriär.  

Ng et al. (2010) visar också i sin studie att samtliga medarbetare som tillhör den yngre 

generationen vill vara aktiva på arbetsmarknaden och söker därför aktivt nya arbeten för att få 

möjlighet till utveckling med nya arbetsuppgifter och utmaningar i en organisation. Detta 

skiljer sig från den äldre generationen där de flesta föredrar en trygg anställning på samma 

arbetsplats under ett längre perspektiv. Enligt Reineholm (2013) finns det två skilda typer av 

arbetstagare som kontinuerligt byter arbetsplats. Detta resonemang kan därför kopplas till 

Generation Y som kännetecknas av individer som trivs i högt tempo och ständig utveckling 

för att inte riskera att bli uttråkade.  

Den första gruppen karakteriseras av individer som ständigt söker sig till nya möjligheter och 

utmaningar i arbetet och sedan finns den andra gruppen som vill ha mer varierade 

arbetsuppgifter än vad som finns på det nuvarande arbetet. Gemensamma drag för dessa två 

grupper är att de har ett bättre välbefinnande än de som aldrig byter arbetsplats. 

3.4 Generationsanpassa organisationer 

Hagemann och Strope (2013) konstaterar att organisationer behöver medarbetare med olika 

kompetenser då en arbetsplats kontinuerligt förändras, vilket gäller både i sättet att arbeta 

samt hur medarbetarna agerar. Nuförtiden förväntas ledarna fatta välgrundade bedömningar 

och beslut varje dag på både strategisk, operativ och taktisk nivå. Ledarna förväntas dessutom 

att leda team, rekrytera talangfulla medarbetare, utveckla affärsstrategierna, fatta viktiga 

beslut samt hantera meningsskiljaktigheter.  

Hagemann och Strope (2013) visar i sin studie att Generation Y värderar frihet, 

självständighet samt en balans mellan privatliv och arbetsliv. Vidare menar de att coachning 

som en stödjande verksamhet för att medarbetarna ska nå sina mål är värderat högt i 

organisationer. Detta skapar i sin tur en dialog mellan en mindre erfaren medarbetare med stor 

potential och en mer erfaren och kunnig individ inom organisationen. Dessa samtal kan bidra 

till att öka potentialen hos medarbetarna genom att identifiera deras styrkor och svagheter. 

Martin och Wikström (2012) visar i sin studie att medarbetare värdesätter bra ledarskap med 

mogna ledare hos sin arbetsgivare som ser och bekräftar sina underanställda samt förståelse 

för hur medarbetarnas insats relaterar till organisationens övergripande mål. Ett väl 

fungerande ledarskap kommer att bli allt mer viktigare hos en arbetsgivare i 

kunskapsekonomin. Olika organisationer kräver olika ledarstilar och olika kompetenser. 

Vidare menar de att tidigare såg man på ledarna som de skapade resultaten genom 

medarbetarna. Nu och i framtiden handlar det mer om att det är medarbetarna som skapar rätt 

förutsättningar för leverans. Martin och Wikström betonar att det handlar om att ledningen 

ska genom sitt ledarskap leverera rätt förutsättningar att coacha och kompetensutveckla sina 

underanställda. Ledarens roll är att delegera och stödja snarare än att instruera men också ta 

konsekvenserna när det inte fungerar i alla arbetssituationer. Ledarnas mål är att utveckla 

medarbetare som vågar och kan ta nödvändiga beslut för att lyckas i tuff konkurrenssituation.  
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3.4.1 Kontinuerlig återkoppling från ledningen – ett sätt att utvecklas  

Phil (2011) konstaterar att de flesta medarbetarundersökningar som genomförs inom 

organisationer visar att en majoritet av medarbetarna önskar mer bekräftelse och återkoppling 

på utförda arbetsuppgifter. Syftet med återkoppling är att stärka och uppmärksamma 

förbättringspotential hos individen. Ett samtal där återkoppling återges ska förbättringar 

uppmärksammas och sedan identifieras de beteenden som ska bytas ut eller förändras för att 

uppnå bättre resultat. 

Cheramie (2013) anser att organisationer som har ett centralt fokus på att tillhandahålla 

kontinuerlig högkvalitativ återkoppling med sina medarbetare där ledningen ger konstruktiv 

återkoppling på deras prestation, samt ger dem möjligheter till interna utbildningar som 

skapar en positiv arbetsmiljö där man attraherar och behåller duktiga individer i en 

organisation. Phil (2011) konstaterar att Generation Y kännetecknas av att vilja ha 

uppmärksamhet från ledningen när det handlar om kontinuerlig återkoppling, de vill bli sedda 

och få beröm för deras arbetsprestationer. 

3.4.2 Medarbetarnas eget ansvar i en arbetssituation 

Cheramie (2013) talar om proaktiva beteenden som handlar om att individer aktivt förebygger 

och på förhand förhindrar en oönskad framtida situation. Proaktivitet är något som är kopplat 

till personlighet, organisationskultur, ledarskap och engagemang. Cheramie anser att proaktivt 

beteende hos medarbetarna har under lång tid setts som en organisatorisk framgång. 

Medarbetare blir allt mer ansvariga för sin egen karriärutveckling och kan då välja olika 

proaktiva strategier för att öka deras värde på arbetsmarknaden. Medarbetare som aktivt 

arbetar för att förbättra sina egna färdigheter och kompetenser vill arbeta inom en organisation 

där ledningen tar ansvar och har en struktur för återkopplingssamtal där man får möjlighet till 

utvärdering av sin egen prestation. 

Hällstén och Tengblad (2006) konstaterar att medarbetarskap handlar om att skapa 

förutsättningar och möjligheter för samtliga i organisationen. För att kunna skapa dessa 

möjligheter måste medarbetarna få vara delaktiga i viktiga beslut och känna till 

arbetsprocesserna i organisationen. Ett ansvarstagande som medarbetarna innehar innebär att 

de har ansvar för sitt eget arbete, för dess kvalitet och hur det genomförs. Ansvarstagande 

resulterar i att medarbetarna känner sig delaktiga, engagerade och får därmed en drivkraft att 

vilja utveckla organisationen. Wikström & Martin (2012) betonar att Generation Y eftersöker 

utmanande arbetsuppgifter, eget ansvar och personlig utveckling inom organisationen.  

3.4.3 Organisationskultur och värderingar 

Enligt Alvesson (2008) är organisationskultur en viktig dimension för samtliga aspekter av 

organisationer och kan definieras som de värderingar, synsätt, gemensamma normer som 

finns i en organisation. Organisationskulturen och värderingarna har en avgörande betydelse 

för en verksamhets framgång, effektivitet och tillväxt. Detta i sin tur präglas på olika sätt av 

utvärderingssystem, belöningssystem och utvecklingsmöjligheter i organisationen. Genom att 

identifiera, utveckla, dela och använda kunskap på ett mer strukturerat och systematiskt sätt 

blir organisationskulturen därför en viktig betydelse i detta sammanhang. Lindmark och 

Önnevik (2011) betonar att ledningen i organisationen har ett stort inflytande när det handlar 

om rekrytering, urval, befordring och utveckling av de anställda. I en rekryteringsprocess kan 

ledningen anlita individer som passar in i organisationen med liknande värderingar, synsätt 

och kompetenser som finns i organisationen. De kan även rekrytera medarbetare med nya 

synsätt, värderingar och kompetenser.  
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3.4.4 Kompetensutveckling 

Wikström och Martin (2012) definierar begreppet kompetens som en individs förmåga att 

utföra en arbetsuppgift genom att tillämpa särskilda kunskaper samt en individs egenskaper 

som bidrar till god prestationsförmåga och som ökar organisationens konkurrensförmåga. 

Kompetensbehovet måste vara definierat vid en rekryteringsprocess då ledningen bör veta 

vilka kvalifikationer och kunskaper som krävs för olika befattningar. Ledningen bör ha någon 

form av struktur för en gemensam kompetensmodell som definierar och analyserar framtida 

kompetensbehov och sedan se vilka utvecklingsfaser organisationen ska satsa på för att möta 

framtidens utmaningar. 

Wikström och Martin (2012) konstaterar också att ledarkompetenser är centrala i en 

organisation. Detta beror på att ledningen ses som förebilder och har förmåga att engagera och 

ta tillvara de enskilda medarbetarnas resurser. Det är då viktigt att kartlägga och se över 

kompetenshanteringen i organisationerna. Ledarkompetensen där det främst handlar ledarnas 

beteende har en stor påverkan på medarbetarnas motivation och framförallt en påverkan på 

hela organisationens prestationsförmåga. Organisationer bör fokusera på att skapa ett 

långsiktigt lärande där de erbjuder attraktiva utvecklingsmöjligheter för medarbetarna så att 

de stannar inom organisationen. 

3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är Talent Management en del av HRM. HRM är ett begrepp som 

definieras som en del av ledarskapsprocessen och det centrala är medarbetarnas roll i en 

organisation. Talent management karakteriseras av hur man attraherar, utvecklar och sedan 

behåller talangfulla medarbetare på en arbetsplats. Talent management är således ett bredare 

område av mänsklig resurshantering med ett fokus på talanghantering inom organisationer, 

det handlar om att se över hela arbetsstyrkan, vilket är en skillnad från HRM som lägger stor 

vikt vid att attrahera en mindre skara medarbetare med särskilda talangkunskaper. 

Talent management strategier som innefattar hur ledningen attraherar, rekryterar, utveckla och 

sedan behålla medarbetare inom organisationer är byggstenar till långsiktig och 

konkurrenskraftig framgång. Detta med hänsyn till Generation Y, 80- och 90-talisterna som 

inträder på arbetsmarknaden med nya synsätt, kvalifikationer och ett unikt tekniskt kunnande, 

vilket kommer påverka sysselsättningsläget i organisationer i framtiden. Utmaningarna med 

Talent management-strategier är att ledningen behöver ligga i framkant då vi lever i en 

ständigt snabbutvecklande och konkurrensutsatt arbetsmarknad, den yngre generationen 

influeras av nya synsätt, idéer och krav som organisationer måste leva upp till för att behålla 

dessa individer inom organisationerna.  
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4 Talent management i praktiken 
 

I detta kapitel ges inledningsvis en kortfattad presentation av den valda organisationen samt 

de respondenter som deltog i studien. Vidare lämnas en redogörelse hur ledningen ska bemöta 

de värderingar och krav samt anpassa ledarskapet efter Generation Y’s inträde på 

arbetsmarknaden. Slutligen diskuteras om ledningen arbetar med talanghantering inom 

organisationen samt vilka utmaningar respektive möjligheter att leda den yngre generationen 

som ställs på organisationen.    

4.1 Introduktion av respondenter samt organisationen 

Personalchefen har ett övergripande funktionsansvar inom HR som omfattar 550 medarbetare, 

och hon har dessutom ett direkt personalansvar för sin egen personalgrupp som omfattar fem 

medarbetare. I verksamhetsområdet i vilket hon arbetar, är en övervägande del av 

medarbetarna 60- och 70-talister. Personalchefen är medveten om att de behöver rekrytera fler 

yngre medarbetare i organisationen för att sänka medelåldern och förbereda 

generationsskiftet. Dessa nya unga medarbetares inträde, innebär att man behöver en ledning 

som förstår vad detta kan innebära för organisationen.  

Linjechefen har ett ansvar och leder tio medarbetare som har fast anställning varav nio av 

dessa tillhör äldre generationer. I nuläget finns det två medarbetare med fast anställning som 

är 80-talister och en medarbetare som arbetar extra vid sidan av sina studier som är 90-talist. 

Linjechefen anser att de förmodligen inte skulle vara förtjänta av att varken bara ha yngre 

eller äldre medarbetare, eftersom det, som på så många andra arbetsplatser är bra med en 

blandad och representativ åldersfördelning inom organisationen. 

4.2 Företagskultur och värderingar  

Bankkoncernens starka företagskultur ses som en avgörande faktor för framgång på 

marknaden. Respondenterna beskriver att bankkoncernens företagskultur handlar om att de 

arbetar i en platt och starkt decentraliserad organisation som har sin grund i tillit och respekt 

för medarbetarna. De verkar lokalt, nära kunderna, där också samtliga beslut tas. Vidare 

bygger företagskulturen på ett delegerat ansvar samt långsiktighet i arbetet. Banken har en 

stark tro på sina medarbetare då de ser dessa som en viktig potential för framtida utveckling 

av verksamheten. Bankkoncernen söker ständigt efter kompetenta medarbetare och det pågår 

kontinuerligt en kompetensutveckling av medarbetarna utifrån de förändringar som inträffar 

på marknaden.  

Respondenterna betonar att de har en god personalpolicy inom organisationen och att de 

strävar efter att ta hand om sina medarbetare. De vill förmedla att bankens varumärke står för 

långsiktighet och att de som arbetar inom banken ska stanna kvar. Personalchefen uppfattar 

att den yngre generationen värdesätter hur organisationen ser på individen, vad organisationen 

har för företagskultur och hur man ser på hållbarhetsfrågor. Hennes egen erfarenhet är att den 

yngre generationen är mer påläst om varumärket och vad organisationen står för jämfört med 

den äldre generationen. Företagskulturen präglas i övrigt av korta beslutsvägar och som 

medarbetare har man stort förtroende från ledningen. Medarbetarna har därför en stor 

möjlighet att påverka beslutsprocessen. Linjechefen är övertygad om att hans medarbetare 

känner ett stort förtroende för arbetskamrater och honom själv som chef. Alla individer har 

egen beslutsrätt samt möjlighet att påverka sin egen vardag på arbetsplatsen. Ett av 

bankkoncernens övergripande mål är att medarbetarna ska må bra, ha förutsättningar och 

möjligheter till utveckling samt fungera optimalt på arbetsplatsen. 
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4.3 Arbetsmoral, arbete och livspussel 

När det handlar om värderingar och inställning till arbetet hos den yngre respektive äldre 

generationen anser personalchefen att när det handlar om arbetsmoral på arbetsplatsen kan det 

röra sig om en lojalitetsfråga. Som 80- och 90-talist är man mer bestämd med att arbetet inte 

ska ta över hela ens liv. Man värnar både om fritid och arbete i större utsträckning än de äldre 

och vill därför finna en tydlig balans mellan dessa. Personalchefen upplever att det inte är 

någon större skillnad när det handlar om behov av trygghet mellan den yngre respektive äldre 

generationen, vilket hon menar att det beror på vilken fas i livet individen befinner sig i. Dock 

är trygghet något som den yngre generationen också betonar som en viktig parameter. 

Linjechefen menar att det inte är någon skillnad när det gäller den yngre respektive äldre 

generationens arbetsmoral, han anser att det är individuellt. Han anser dock att det är en stor 

skillnad när det handlar om arbetssätt mellan den yngre respektive äldre generationen. Den 

äldre generationen är mer mån om att vara noggrann och ordningsam. Linjechefen framhåller 

också att det är en stor skillnad mellan den yngre och äldre generationen när det handlar om 

trygghet. Han menar att den äldre generationen värdesätter sitt arbete på ett annorlunda sätt än 

vad den yngre generationen gör. En ung medarbetare söker sig ständigt till nya utmaningar 

och utvecklingsmöjligheter och är inte lika trygghetssökande som den äldre generationen. 

En annan viktig aspekt är att organisationen arbetar proaktivt med att samtliga medarbetare 

ska trivas och vara tillfredsställda på arbetsplatsen. Det handlar om att skapa förutsättningar 

för en balans i livet mellan arbete och fritid. Arbetsuppgifterna ska inte vara så tunga att 

medarbetarna inte kan slutföra dem under arbetstid. Medarbetarna ska hjälpas åt att fördela 

arbetsuppgifterna rättvist. Linjechefen anser inte att det är någon större skillnad på den yngre 

respektive äldre generationen när det handlar om kravet på balans mellan fritid och arbete.  

4.4  Löneutveckling, engagemang och delaktighet 

När det handlar om löneutveckling anser personalchefen att den yngre generationen har högre 

förväntningar än vad den äldre generationen har, samt att lönen är en drivkraft och en 

motivationsfaktor för vissa medarbetare. Det man som arbetstagare kan missa är att en del av 

kompetensen också handlar om erfarenhet som är en del i kriterierna för löneutveckling. 

Under intervjun diskuterade vi kring engagemang och delaktighet hos medarbetarna och 

personalchefens högst personliga reflektion är att det är svårt att generalisera men att det 

förmodligen handlar om att självförverkligande hos medarbetarna går före, det vill säga att 

utvecklas som person och uppfylla sin fulla kapacitet. Linjechefen anser att det är en relativt 

stor skillnad på hur man ser på lön om man jämför yngre och äldre medarbetare. En 

nyanställd ung medarbetare förväntar sig snabb löneutveckling på kort tid. Linjechefen 

betonar att den yngre generationen har ett stort engagemang och delaktighet på arbetsplatsen 

jämfört med vad den äldre generationen har.  Den yngre generationen träder ofta in på 

arbetsplatsen som nyexaminerade studenter, och han upplever att de vill vara med och 

påverka sin arbetssituation på ett annat sätt än tidigare generationer. 

4.5 Att möta den nya generationen 

Att bemöta eventuella skillnader i arbetet med de olika generationerna handlar om vad man 

har för ledarskapsstil enligt linjechefen. Arbetar det en ung medarbetare på en arbetsplats som 

är för entusiastisk behöver man ”få ordning” på denna medarbetare. Vidare anser han att detta 

problem har man möjligen inte med en medarbetare som har arbetat i femton år, eftersom 

denne vet vad som förväntas levereras i arbetet. Linjechefen delar personalchefens åsikter att 

det innebär många fördelar kring att ha yngre medarbetare på arbetsplatsen. Den yngre 

generationen är entusiastisk, nytänkande och kreativ i sitt arbetssätt. 
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Personalchefen menar dock att det förstås kan bli kulturkrockar utifrån ett 

generationsperspektiv i samarbetet med yngre medarbetare och andra som har arbetat länge 

inom verksamheten och har en lång erfarenhet av yrket. Det handlar då om hur man som 

ledare griper in och hanterar dessa situationer, samtidigt som medarbetarna själva ska kunna 

klara av att hantera dem. Vidare kan hon uppleva att 80- och 90-talister behöver tydligare 

riktlinjer i form av ett mer auktoritärt ledarskap utan att för den sakens skull ”peka med hela 

handen”. Unga medarbetare vill ha tydliga instruktioner men vill sedan själva fylla dessa 

raminstruktioner självständigt. Ges inte sådana tydliga instruktioner kan det finnas risk att det 

arbetet blir ”rörigt”. Personalchefen hävdar att den yngre generationen motiveras och 

inspireras av utveckling och självförverkligande. Kompetensutveckling anses som en viktig 

parameter, det vill säga att individen tidigt identifieras och ges en tydlig utvecklingsmöjlighet.  

4.6 Individuella handlingsplaner 

Personalchefen beskriver att bankkoncernen arbetar med en modell som handlar om 

kompetensutveckling hos medarbetarna och utifrån den modellen arbetar de med att säkra 

kompetens- och resursbehov i framtiden. Linjecheferna som arbetar nära sina anställda har ett 

övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde för utveckling av medarbetarna. Modellen 

för kompetensutvecklingen handlar om att medarbetarna genom en handlingsplan får samtala 

med sin närmsta chef kring hur man som medarbetare ska bidra med ett lönsamt och effektivt 

arbete under ett år och vad medarbetarna behöver för kompetens för att möta de kraven. Detta 

samtal har ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Sedan följs samtalet upp i en 

individuell handlingsplan samt utvecklingssamtal med chefen. I grunden handlar det om att 

medarbetarna har ett eget ansvar för sin utveckling, eftersom de får ett stort förtroende från 

ledningen. 

4.7 Intern arbetsmarknad  

Personalchefen beskriver att bankkoncernen arbetar dels med den ovannämnda individuella 

handlingsplanen för att skapa attraktiva karriärvägar inom organisationen men de har också en 

intern arbetsmarknad som anses som en stor möjlighet för medarbetarna att söka nya tjänster. 

Under försörjningsprocessen prioriterar banken interna sökande innan de går ut externt och 

söker nya medarbetare. Personalchefen betonar att de tar hand om sina medarbetare, som 

också uppmuntras att söka nya karriärvägar där de får möjligheten att prova nya 

arbetsområden och arbetsuppgifter. Bankkoncernen har en intern utbildningsenhet för unga 

medarbetare där de får möjligheten att parallellt med sina studier arbeta extra. Respondenterna 

framhåller att möjligheterna med denna utbildning är att individerna kommer in direkt på 

arbetsmarknaden redan under studietiden och sedan kan ges möjlighet till tillsvidare eller fast 

anställning inom banken. Detta innebär i sin tur att dessa unga medarbetare introduceras tidigt 

i organisationen, vilket är tanken med denna interna utbildningsenhet. Banken vill att dessa 

unga medarbetare ska vara aktuella för chefs- och ledaruppdrag i framtiden.   

4.8 Talangidentifiering 

När det handlar om faktorer som utmärker viktiga nyckelpersoner och talanger inom 

organisationen anser personalchefen att det är svårt att identifiera en talang tidigt. Vidare 

menar hon att alla medarbetarna i organisationen utmärker sig som talanger på det sättet att 

man har sökt sig till banken. Det handlar om att kunna se potential hos den individ som man 

kan se gå långt i organisationen, och identifieringsarbetet av talanger pågår löpande. Hon 

betonar att det är ett uppdrag som varje chef i organisationen har att se vad en individ har för 

potential på en arbetsplats. Dessa individer lyfts sedan fram och ges rätt möjligheter till 

individuell utveckling.  
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Linjechefen anser att de inte klarar sig utan någon inom organisationen. Var och en av 

medarbetarna är en viktig del på arbetsplatsen. När de rekryterar nya medarbetare är det 

grundläggande att de delar bankens värderingar. Linjechefen konstaterar att en medarbetare 

hos dem ska vara ansvarstagande, självgående och framförallt sätta kunden främst - i alla 

lägen. 

4.9  HR-stabens roll i kompetensutvecklingen 

När det handlar om HR-stabens roll i kompetensutvecklingen hos medarbetarna går ansvaret 

ut på att de har ett utbud av interna utbildningar för att säkra kompetens- och resursbehov i 

framtiden. Linjecheferna har även ett stort ansvar för att säkra personalbehovet. De har ett 

ansvar att utveckla nya chefer, vilket är en del av företagskulturen och utgör ett viktigt 

uppdrag för en chef. HR-staben har kontinuerliga utvecklingssamtal med linjecheferna för att 

se till att de arbetar efter modellen som handlar om kompetensutveckling.   

HR-stabens roll är att guida och coacha linjecheferna i organisationen. Personalchefen menar 

att de inte enbart rekryterar för en del i organisationen utan för hela koncernen, vilket är 

viktigt för den interna arbetsmarknaden. Det man söker är förmågan att arbeta med andra 

individer samt kunna arbeta med blandade arbetsuppgifter, och då är det viktigt att man är 

flexibel som individ. Ibland behöver HR-staben hjälpa till i denna process, framförallt när det 

handlar om en extern rekrytering. Vid anställning av nya medarbetare arbetar linjecheferna 

och HR-staben tillsammans. HR-staben kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen, det vill säga 

genom att kunna se potentiella medarbetare som man kan skapa en långsiktig relation med. 

Avslutningsvis menar hon att HR-avdelningen har ett funktionsansvar för 

kompetensutvecklingen. De kan endast guida och vägleda linjecheferna men det är 

linjecheferna som ansvarar för dimensioneringen inom sina verksamhetsområden, det vill 

säga att de har det yttersta ansvaret för resultat. 

4.10  Att leda den nya generationen 

Personalchefen menar att det handlar om att anpassa sitt ledarskap utifrån en ny generation 

men hon poängterar dock att det inte behöver vara på det sättet. Som ledare är hon försiktig 

med att generalisera. Personalchefen hävdar också att det innebär endast fördelar med en 

yngre generation på arbetsplatsen – eftersom de är motiverade, arbetsvilliga och engagerade 

medarbetare. Den nya generationen har förmåga att ta till sig nya tekniska hjälpmedel, de är 

vana vid internet på ett annat sätt än den äldre generationen och med att strukturera och 

sortera stora mängder information på ett bra sätt. Personalchefen arbetar inte direkt med 

ledarskapet med den yngre generationen, och hon leder inga 80- eller 90-talister i sin egen 

arbetsgrupp. Däremot blir det ett indirekt ledarskap av den yngre generationen under 

utbildningstillfällen eftersom hon har ett övergripande ansvar för kompetensutvecklingen 

inom bankkoncernen. Hon förmedlar organisationens mål, visioner och värderingar till 

medarbetarna via dagliga utbildningar, till exempel konferenser i olika sammanhang samt 

kontorsbesök.  

Linjechefen har inte så stor erfarenhet av att leda den yngre generationen då en majoritet av 

hans anställda tillhör den äldre generationen. De som är yngre arbetar extra som ett par dagar 

under veckorna. Han har en direkt påverkan på sina medarbetare då han arbetar i nära 

anslutning till sina medarbetare och därmed fattar alla beslut som rör sitt lokala 

verksamhetsområde. Linjechefen menar att långsiktiga visioner och mål förmedlas i det 

vardagliga arbetet med var och en av medarbetarna och i grupper. Personalchefen konstaterar 

att bankkoncernen har ett särskilt synsätt när det handlar om ledarskap och arbetar därmed 

efter tre kriterier.  
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Samtliga chefer ska vara affärsorienterade, nytänkande och tydliga ledare. Hon betonar att 

man som linjechef kan sätta sin egen prägel på sitt ledarskap eftersom systemet är 

decentraliserat och kriterierna flexibla. Hon anser att hon själv är en demokratisk ledare med 

ett inspirerande och engagerande ledarskap där hon har en stark tilltro till individen.  

Vidare upplever personalchefen sig som tydlig i situationer där det är nödvändigt och där hon 

behöver kliva in i situationer med sitt eget ledarskap. I problematiska situationer krävs ett 

annorlunda ledarskap då man inte alltid kan agera som en demokratisk ledare, utan tydligt ta 

kommando. Hon fastställer att eget ansvar och individuellt arbete är nyckeln till att lära sig 

nya saker och utvecklas. Linjechefen konstaterar att hans ledarskap är präglat av förtroende 

och ansvar, och han förväntar sig relativt mycket av sina medarbetare.  

Personalchefen upplever att 80- och 90-talisterna ställer annorlunda krav på henne som ledare 

om man jämför med den äldre generationen. Hon upplever den yngre generationen mer otålig, 

de vill att de ska gå snabbt i olika arbetssituationer. Personalchefen generationsanpassar inte 

sitt ledarskap i sitt arbete utan hon menar att hon situationanpassar sitt ledarskap utifrån vilka 

individer hon arbetar med, och efter individens egenskaper och färdigheter. En ung 

medarbetare är ofta relativt nyanställd och man är därmed medveten om att denne behöver 

tydliga instruktioner i arbetet.  

Linjechefen anser att han generationsanpassar sitt ledarskap till viss del då den yngre 

generationen kräver mer stöttning och styrning i arbetet. Till detta hör naturligtvis också att 

man har arbetat inom organisationen olika länge. Vidare upplever han att den yngre 

generationen ställer annorlunda krav på honom som chef i olika situationer, särskilt i 

situationer där det krävs mer stöttning och styrning.   

4.11  Utmaningar, möjligheter och svårigheter med att leda den nya 
generationen 

Personalchefen menar att det innebär många utmaningar, möjligheter och en del svårigheter 

med att leda den nya generationen. Möjligheterna anses vara att få in nya kompetenser som 

därmed tillför mångfald i organisationen. Den yngre generationen bidrar också med ett annat 

sätt att tänka, ett annat sätt att lösa problem samt en annan typ av ledarstil och ledarskap. 

Personalchefen menar att det är en stor möjlighet att få in en ”digitaliserad” generation. Det är 

en stor fördel i och med att det är en trend i samhället som endast ökar.  

Personalchefen anser att svårigheterna med att leda den yngre generationen kan vara om de 

har ledare som kan eller inte kan hantera dessa unga individer, vilket är en utmaning i sig. Det 

behövs ledare som kan leda och klara av denna succession utifrån sitt ledarskap och få dessa 

unga individer att känna att banken värdesätter och vill utveckla mångfalden. En annan 

utmaning är att utveckla och behålla dem i organisationen, men det kan ta tid för dem att inse 

att det är en bra organisation att arbeta i om man delar bankens värderingar. 

Linjechefen konstaterar att utmaningen med att leda den yngre generationen är att få dem att 

stanna kvar i organisationen. Skulle han rekrytera en ung medarbetare i dagsläget är största 

utmaningen att få denna individ att förstå att det är en bra arbetsplats att arbeta på och att det 

finns oändliga utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Möjligheterna med att leda den yngre 

generationen är således att få dem att anamma ett arbetssätt där man är mer proaktiv mot 

kunderna, har enklare arbetssätt och kan använda tekniken på ett smidigt sätt. Det är även 

svårt att se den yngre generationens förväntansbild av arbetet samt på organisationen. 

Avslutningsvis konstaterar linjechefen att det är en utmanande och intressant svårighet att ta 

sig an den nya generationen på arbetsmarknaden.  
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4.12  Sammanfattning av den empiriska undersökningen 

Respondenterna framhäver att bankkoncernen har en stark företagskultur och den betraktas 

som en avgörande faktor för verksamhetens framgång på marknaden. Respondenterna arbetar 

i en platt och stark decentraliserad organisation som har sin grund i tillit och respekt för 

individen. Bankkoncernen har en stark tro på sina medarbetare och arbetar kontinuerligt med 

kompetensutveckling och kompetensförsörjning utifrån alla förändringar som sker på 

marknaden. De ser en stor potential till framtida utveckling av både medarbetare och 

verksamhet.  

Bankens varumärke står för långsiktighet och de vill därför utveckla och behålla sina 

medarbetare. Intern rekrytering och långvarig anställning är viktigt inom banken. För att 

behålla rätt medarbetare krävs rätt förutsättningar för utveckling i arbetet och olika 

karriärmöjligheter. Respondenterna betonar att identifieringsarbetet av talanger pågår löpande 

i banken och de framhåller att det är viktigt att kunna se potential hos en individ som man kan 

se utvecklas i verksamheten. Dessa individer lyfts fram och ges rätt möjligheter till individuell 

utveckling.  

Ett viktigt rekryteringsinstrument för banken är den interna utbildningsenheten för unga 

medarbetare, där dessa får möjlighet att parallellt med sina universitetsstudier arbeta extra 

inom verksamheten. Syftet med denna utbildningsenhet är att dessa unga individer tidigt 

introduceras i verksamheten och bankens förhoppningar är att de ska vara aktuella för chefs- 

och ledaruppdrag i framtiden. Möjligheterna med denna utbildning för individerna är 

tillsvidare- eller fast anställning i verksamheten vid avslutade studier.  

Banken använder sig även av en modell som handlar om kompetensutveckling hos 

medarbetarna. Arbetet med denna modell säkerställer framtida resurs- och kompetensbehov i 

framtiden. Alla medarbetare har ansvar för ständig utveckling, både sin egen och 

verksamhetens. Modellen handlar om individuella handlingsplaner där medarbetarna 

tillsammans med sin närmsta chef gör en handlingsplan där det framgår vilka mål som ska 

uppnås och vad som krävs för att nå dem. HR-staben har ett funktionsansvar för 

kompetensutvecklingen där de endast kan guida och coacha linjecheferna i arbetet med att 

identifiera talanger till verksamheten. Linjecheferna har det slutgiltiga beslutet om vilka 

individer som ska rekryteras till verksamheten.  

Respondenterna betonar att den yngre generationen värnar om både fritid och arbete och vill 

därmed finna en god balans mellan dessa. Personalchefen anser att den yngre generationen 

värdesätter trygghet på en arbetsplats, det ses som en viktig parameter medan linjechefen 

framhåller att den yngre generationen söker ständigt nya utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter och är därmed inte trygghetssökande på en arbetsplats. 

Avslutningsvis konstaterar respondenterna att leda den nya generationen är förenat med 

många utmaningar, möjligheter och en del svårigheter. Möjligheterna med att leda den nya 

generationen är att få in nya kompetenser och mångfald som berikar verksamheten. Den nya 

generationen bidrar med ett annat sätt att tänka och en annan typ av ledarstil. Det är även en 

stor möjlighet och fördel att få in en digitaliserad generation i och med att det är en trend i 

samhället som endast ökar. Svårigheterna med att leda den nya generationen är om 

organisationen har ledare som kan eller inte kan hantera dessa unga individer och leva upp till 

deras förväntningar och annorlunda krav.   
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5 Analys 
 

I detta kapitel ges inledningsvis en redovisning av den empiriska studien i sammanfattad form 

som i sin tur kopplas till studiens teoretiska referensram. Vidare ges en redogörelse för hur 

ledningen tillämpar Talent management-strategier i organisationen med hänsyn till Generation 

Y’s inträde på arbetsmarknaden och ledningens upplevelser och föreställningar om 

Generation Y. Slutligen presenteras hur ledningen ger rätt förutsättningar och möjligheter för 

medarbetarna att både utvecklas och bidra till organisationens framgång.            

5.1 Att definiera kompetenser 

Schuler, Jackson och Tarique (2011) betonar att byggstenar till en långsiktig och 

konkurrenskraftig framgång inom en organisation är att finna, ta tillvara på samt utveckla 

medarbetare på en arbetsplats. Personalchefen framhåller att identifieringsarbetet av talanger 

pågår löpande och hon menar att det är linjechefernas ansvar att se vad medarbetarna har för 

potential. Dessa individer ska lyftas fram och ges möjligheter till individuell utveckling. 

Hagemann och Strope (2013) anser att samtliga organisationer är i behov av medarbetare som 

har olika kompetenser då en arbetsplats ständigt förändras. Detta bekräftas av respondenterna 

då bankkoncernen kontinuerligt arbetar med mångfald och jämställdhet för att ta tillvara på 

organisationens hela potential. Mångfalden är ett viktigt mål för banken och omfattar olika 

kompetens, arbetslivserfarenhet, varierade sätt att arbeta på och lösa problem samt olikheter 

som kön, ålder och etnisk bakgrund för att nämna några aspekter. 

5.2 Att leda nästa generation 

Vaiman, Scullion och Collings (2012) betonar att i dagens dynamiska och konkurrenssatta 

arbetsmarknad står många organisationer inför utmaningar och svårigheter när det handlar om 

att attrahera, rekrytera och behålla unga medarbetare, vilket respondenterna också framhåller 

då de anser att de är en utmaning att utveckla och behålla unga individer inom organisationen. 

Personalchefen anser att svårigheter med att leda den yngre generationen är ledarnas olika 

förmåga att leda. I en tid med ständiga förändringar och där ständig utveckling pågår ökar 

behovet av starka ledare. Bra ledare behövs för att skapa gemensam riktning och mening i 

organisationer.   

Linjechefen anser att den största utmaningen med att leda den yngre generationen är att få 

dem att stanna kvar inom bankkoncernen och att få individerna att förstå att det finns stora 

karriär- och utvecklingsmöjligheter inom företaget. Detta stämmer överens med Festing, 

Schäfer och Scullion (2013) som betonar att medarbetarna i organisationen har unika talanger 

och dessa individer bör placeras ut på lämpliga arbetsuppgifter som stimulerar och utvecklar 

dem. Möjligheterna blir därmed att den yngre generationen tillför ett annorlunda arbetssätt då 

man kan vara mer proaktiv gentemot kunderna. Det ger ett enklare arbetssätt och användning 

av den nya tekniken på ett smidigare sätt. Svårigheterna ligger i att det är svårt för ledningen 

att förstå vilken förväntansbild individerna har av ledning samt på organisation. 
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Ng, Lyons och Schweitzer (2010) anser att Generation Y kännetecknas av god 

inlärningsförmåga, är engagerade och tekniskt kunniga eftersom de växte upp i en tid präglad 

av ett rikt informationsflöde. Detta resonemang stämmer väl överens med respondenternas då 

de beskriver Generation Y som motiverade, arbetsvilliga, kreativa och entusiastiska. Unga 

medarbetare bidrar med ett annat tankesätt, ett annat sätt att lösa problem och en annan typ av 

ledarstil och ledarskap. Personalchefen anser att det är en stor fördel och att få in en 

digitaliserad generation i och med att den tekniska utvecklingen är en ökande tendens i 

samhället.  

5.3 Kompetensutveckling och talanghantering i praktiken 

Martin och Wikström (2012) har utvecklat en arbetsmodell vid namn Talangarean som 

handlar om hur organisationer ska attrahera, utveckla och behålla medarbetare inom 

verksamheter. Talangarean består av två block som innefattar ovannämnda faktorer. Första 

blocket handlar om hur ledningen ska attrahera, rekrytera och sedan introducera medarbetare 

inom organisationer. I detta block är det centralt att organisationen ska genomsyras av en 

stark företagskultur samt bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke som resulterar i att man 

blir en attraktiv arbetsgivare på marknaden. Detta bekräftas av respondenterna då de hävdar 

att bankkoncernen kontinuerligt arbetar med att söka efter kompetenta medarbetare till 

organisationen och det pågår därmed ett kompetensutvecklingsarbete av befintliga 

medarbetare utifrån alla förändringar som sker på marknaden. Bankkoncernens varumärke 

står för långsiktighet och pålitlighet, vilket medför att de vill behålla medarbetare länge inom 

organisationen. Respondenterna förmedlar organisationens mål och visioner via utbildningar 

samt i det vardagliga arbetet med var och en av medarbetarna samt i grupp. 

Vidare beskriver respondenterna att organisationens starka företagskultur handlar om att de 

arbetar i en platt och starkt decentraliserad organisation som präglas av tillit och respekt för 

samtliga medarbetare. Kulturen handlar i sin tur om korta beslutsvägar och samtliga 

medarbetare har en stor påverkan på de beslut som tas i organisationen. Dessutom bygger 

kulturen på ett delegerat ansvar samt denna återkommande långsiktighet som anses vara en 

central del, detta påstår respondenterna är avgörande för organisationens växande framgång 

och lönsamhet. Slutligen har organisationen en stark tilltro till sina medarbetare där de ser 

deras potential till god utveckling inom banken i framtiden. 

Martin och Wikström (2012) beskriver Talangareans andra block som handlar om hur 

organisationer behåller och utvecklar sina medarbetare. Begreppet Peak Performance nämns i 

sammanhanget och är en strukturerad målstyrningsprocess som används för att arbeta med 

kompetensutveckling i organisationen samt att ledningen kontinuerligt arbetar med 

medarbetarskap och ledarskap. I detta block tar de upp strategier för att identifiera och 

utveckla organisationens framtida ledare. Martin och Wikström (2012) betonar att någon form 

av kompetensmodell är grundläggande för att möta framtidens utmaningar. Respondenterna 

framhåller att de aktivt arbetar med en modell i organisationen som handlar om arbetet kring 

kompetensutveckling hos medarbetarna. Denna modell säkerställer framtida kompetens- och 

resursbehov.  

Respondenterna betonar vikten av god talanghantering. Den yngre generationen motiveras 

och inspireras av utveckling och självförverkligande men framförallt av 

kompetensutvecklingen som anses vara en viktig parameter. Den medför att man i ett tidigt 

stadium får en utveckling på arbetsplatsen, vilket överensstämmer med O ’Leonard (2010) 

som anser att kompetensutvecklingen är avgörande för organisationers framgång och 

lönsamhet.  
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Linjechefen menar att han har ett stort ansvar för utvecklingen av medarbetare då han arbetar 

nära dem. Modellen för kompetensutvecklingen handlar om att medarbetarna enskilt arbetar 

med en handlingsplan med sin närmaste chef där de diskuterar hur de ska bidra med ett 

effektivt och lönsamt arbete, samt vilken kompetens som krävs hos medarbetarna för att de 

ska möta de förändringar som sker på marknaden. Detta ur ett både kortsiktigt och långsiktigt 

perspektiv. I handlingsplanen framgår vilka mål som ska uppnås samt vilka insatser som 

krävs av medarbetarna. Denna handlingsplan följs sedan upp i ett utvecklings- och lönesamtal 

med närmaste chef.  

5.4 Om att skapa utveckling med uppföljning 

Phil (2011) visar i sin studie att i de flesta medarbetarundersökningar som genomförs pekar 

mot att en majoritet av medarbetarna vill ha mer bekräftelse och återkoppling på utförda 

arbetsuppgifter. Syftet är att ledningen ska coacha och uppmärksamma förbättringspotentialen 

hos varje medarbetare. Generation Y karakteriseras av att vilja ha uppmärksamhet i form av 

återkoppling i arbetet, de vill bli sedda och få beröm för sina insatser samt få möjlighet att 

stötta sina arbetskollegor. En likartad uppfattning har Cheramie (2013) där han konstaterar att 

organisationer som har ett centralt fokus på att ha kontinuerlig återkoppling på medarbetarnas 

prestation, och ger möjligheter till interna utbildningar skapar en positiv arbetsmiljö. 

Respondenterna menar att de tillämpar medarbetarsamtal som resulterar i den tidigare nämnda 

handlingsplanen som sedan utvärderas och följs upp. 

Respondenterna framhåller att samtliga medarbetare inom banken har egen beslutsrätt, ansvar 

för en god arbetsmiljö samt möjlighet att påverka sin egen vardag på arbetsplatsen. En av 

bankkoncernens mål är att medarbetarna ska må bra och ha förutsättningar och möjligheter till 

utveckling. Detta för att de ska fungera optimalt på arbetsplatsen med sina arbetsuppgifter. 

Detta överensstämmer med Hällstén och Tengblads (2006) syn på medarbetarskap. De 

konstaterar att medarbetarskap har sin grund i att skapa förutsättningar för samtliga i 

organisationen för att vara delaktiga i beslut och känna till arbetsprocesser.  

5.5 Talent management bidrar till ett lönsamt förändringsarbete   

Asplund, Bolander och Werr (2014) har identifierat tre förhållningssätt inom Talent 

management som bidrar till ett lönsamt förändringsarbete i organisationen – det humanistiska, 

konkurrenskraftiga och det entreprenöriella. Det humanistiska förhållningssättet handlar om 

att man i hela arbetsstyrkan innehar någon form av talang som bidrar till ett lönsamt arbete.  

Festing och Schäfer (2014) betonar att Talent management anses som ett brett område av 

mänsklig resurshantering, då det inriktas mer på talanghanteringen inom organisationen där 

medarbetarnas beteende, attityder och prestanda är det avgörande. Human resource 

management fokuserar mer på att attrahera och behålla en mindre skara medarbetare med 

särskilt begåvade kompetenser och förmågor. Detta stämmer överens med respondenternas 

syn på talanghantering då de menar att samtliga medarbetare inom organisationen utmärker 

sig som talanger och det är av den orsaken de har börjat arbeta inom bankkoncernen.  
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Asplund, Bolander och Werr (2014) anser att de konkurrenskraftiga synsättet betraktar talang 

som en unik medfödd förmåga som endast ett fåtal medarbetare har, dessa medarbetare får 

möjlighet till särskilda interna utbildningsmöjligheter och bedöms som viktiga nyckelpersoner 

inom organisationen. Detta överensstämmer inte med respondenternas gemensamma syn på 

en talang då de anser att samtliga medarbetare har många karriärmöjligheter inom 

bankkoncernen. Det handlar bara om att medarbetare får ta eget ansvar när det handlar om 

individuell utveckling inom koncernen. Vidare anser linjechefen att det är svårt att tidigt 

definiera en individ med talang. Kompetens är förstås en avgörande faktor för en anställning 

inom bankkoncernen men det handlar även om att kunna se potential hos varje individ som 

man kan se utvecklas inom organisationen.  

När det handlar om interna utbildningsenheter betonar respondenterna att bankkoncernen har 

en intern utbildningsenhet för unga medarbetare där de får en möjlighet att arbeta vid sidan av 

sina studier. Respondenterna menar att individerna kommer in direkt på arbetsmarknaden 

under studietiden och därefter finns möjligheter till tillsvidare eller fast anställning inom 

företaget. Dessa unga medarbetare introduceras tidigt i organisationen och får ett gynnsamt 

tillfälle att utvecklas och därmed vara aktuella för eventuella chefs- och ledaruppdrag i 

framtiden.    

Det tredje och sista förhållningssättet som Asplund, Bolander och Werr (2014) har identifierat 

är det entreprenöriella förhållningssättet som kännetecknas av decentraliserade organisationer, 

där man främjar entreprenöriella värderingar och talang bedöms som en egenskap och 

förmåga som kan utvecklas hos medarbetarna. Medarbetarnas drivkraft och ambition värderas 

högt och det är endast individerna själva som sätter sina gränser när det handlar om 

individuell utveckling på arbetsplatsen. Ledningens uppgift är att synliggöra dessa 

utvecklings- och karriärmöjligheterna för individerna inom organisationen. Detta resonemang 

bekräftas av respondenterna då bankkoncernen är en decentraliserad verksamhet där de 

värderar sina medarbetare högt. Personalchefen betonar att det har en genomtänkt 

personalpolicy där de tar ett stort ansvar för och tar hand om sina medarbetare. Cheramie 

(2013) betonar även att medarbetarna blir allt mer ansvariga för sin egen karriärutveckling 

vilket också inspirerar till ett proaktivt beteende hos individerna. Detta bekräftas av 

respondenterna då de påpekar att det är upp till medarbetarna att ta eget ansvar för sin egen 

utveckling i bankkoncernen.   

Ledningen uppmuntrar medarbetarna till att söka nya karriärvägar då man får prova nya 

arbetsområden och arbetsuppgifter. Bankkoncernen arbetar efter att vara en attraktiv 

arbetsgivare där de vill möta individernas behov av utvecklingsmöjligheter. Personalchefen 

beskriver att de dels arbetar med den ovannämnda individuella handlingsplanen med 

medarbetarna för att skapa attraktiva karriärvägar inom koncernen, samt dels har en intern 

arbetsmarknad där medarbetarna får en stor möjlighet till vidare utbildning. Inom den interna 

arbetsmarknaden inom banken prioriteras interna sökanden innan de går ut externt och söker 

nya medarbetare.  

5.6 HR-stabens roll i kompetensutvecklingen 

Personalchefen hävdar att HR-stabens roll är en del av de interna utbildningsenheterna för 

medarbetarna inom organisationen. HR-staben har ett övergripande ansvar för modellen för 

kompetensutvecklingen i verksamheten. Modellen ska därför genomsyra hela bankkoncernen 

även om det är linjecheferna som har det yttersta ansvaret och fattar alla beslut kring 

rekrytering. Linjecheferna har ett ansvar att utveckla nya ledare. HR-staben guidar, vägleder 

linjecheferna samt kvalitetssäkrar arbetet kring kompetensutveckling.  



 

25 

 

Detta stämmer överens med Martin och Wikström (2012) som betonar att strategierna för 

kompetensutvecklingen är styrda från en HR-stab och dessa strategier genomsyrar hela 

organisationen där linjecheferna i sin tur arbetar med detta i praktiken.   

5.7 En attraktiv förutsättning för nästa generation  

Respondenterna belyser vikten av att ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som lockar 

potentiella medarbetare till organisationen. Organisationens varumärke står för långsiktighet 

och pålitlighet och respondenternas förhoppning är att arbetet med kompetensutveckling 

attraherar medarbetare. Arbetet med modellen innebär således att bli bättre för varje år genom 

ett utvecklingssamtal där man samtalar om den individuella handlingsplanen och hur 

medarbetarna kan bidra till verksamheten och om sin egen målbild och personliga resa i 

organisationen. Detta illustrerar Martin och Wikström (2012) då de talar om att organisationer 

behöver rätt strategier för varumärket som säkerställer framtida kompetensbehov. Det är 

viktigt att ledningen lever upp till de löften de avger till sina medarbetare. 

Ng et al. (2010) visar i sin studie att Generation Y har höga förväntningar när det handlar om 

karriärmöjligheter inom en organisation. Ng et al. anser att en stor del av den yngre 

generationen har realistiska förväntningar på sitt första arbete och lön. Detta på grund av den 

tidigare ekonomiska nedgången, vilket ledde till att de anpassat sina krav och förväntningar. 

Personalchefen instämmer i detta då han menar att den yngre generationen har en hög 

förväntansbild på löneutvecklingen inom en organisation. Det som medarbetarna dock kan 

förbise är att en stor del av kompetensen också handlar om erfarenhet, som är en del i 

kriterierna för löneutveckling.  

Linjechefen bekräftar detta då han också anser att det är relativt stora skillnader på hur man 

ser på löneutveckling mellan den yngre respektive äldre generationen. En ung medarbetare 

förväntar sig snabb löneutveckling på kort tid. Avslutningsvis anser Ng et al. (2010) att den 

rådande ekonomiska situationen får medarbetarna att acceptera en mindre idealisk position på 

arbetsplatsen och därmed på lång sikt uppnå en framgångsrik karriär. Detta anser inte 

respondenterna stämmer överens med deras erfarenheter och uppfattningar om Generation Y 

då de anser att denna har höga förväntningar på karriärutvecklingen oavsett rådande 

ekonomiskt läge.  

Ng et al (2010) visar i sin studie att de flesta av den yngre generationen vill vara aktiva på 

arbetsmarknaden och söker därför ständigt nya karriärmöjligheter. Phil (2011) betonar att den 

yngre generationen inte är lika trygghetssökande på samma sätt som den äldre generationen. 

Personalchefen framhåller dock att det inte är någon större skillnad när det handlar om 

behovet av trygghet mellan den yngre respektive äldre generationen. Trygghet är dock något 

som den yngre generationen betonar som en viktig parameter. Linjechefen anser, till skillnad 

från personalchefen att det är en stor skillnad mellan den yngre respektive äldre generationen 

när det handlar om behovet trygghet på arbetsplatsen. Vidare framhåller denne att den äldre 

generationen värdesätter sitt arbete på ett annorlunda sätt än vad den yngre generationen gör. 

En ung medarbetare söker sig ständigt till nya utmanade arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter och uppfattas därmed inte som lika trygghetssökande som den äldre 

generationen.  

Linjechefen framhåller att de arbetar proaktivt med arbetsmiljöfrågor inom organisationen, 

med syftet att samtliga medarbetare ska vara tillfredsställda och nöjda på arbetsplatsen. Det 

handlar också om att finna balans mellan fritid och arbete. Detta innebär att medarbetarna inte 

ska vara så överbelastade med arbetsuppgifter så att de inte kan slutföra dem på grund av 

stress- och tidsskäl. Linjechefen hävdar att det inte är någon större skillnad på den äldre 

respektive yngre generationen när det handlar om fritid och arbete. Personalchefen anser dock 
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att den yngre generationen är mer bestämd med att arbetat inte ska ta över hela ens liv. Man 

värnar både om fritid och arbete men vill därmed finna en bra balans mellan dessa. Detta 

överensstämmer med Hagemann och Stropes (2013) studie som visar att Generation Y 

värderar frihet, självständighet och en god balans mellan privatliv och arbetsliv. 

Respondenterna anser att värderingarna är en central del i organisationen. Vid en 

rekryteringsprocess är det betydelsefullt att individerna delar bankens värderingar. En 

medarbetare bör därför vara ansvarstagande, självgående och framförallt sätta kunden främst i 

alla situationer. Banken strävar efter att vara lönsam, ha ännu nöjdare kunder och göra goda 

affärer. Alvesson (2008) betonar att företagskulturen och dess värderingar har en avgörande 

betydelse för en organisations framgång, lönsamhet och effektivitet. Vidare anser Lindmark 

och Önnevik (2011) att vid en rekryteringsprocess kan ledningen anställa individer som 

passar in i organisationen med liknande värderingar, synsätt och kompetenser som finns i 

organisationen. Dessa gemensamma drag hos individerna avspeglar sedan 

organisationskulturen. 

5.8 Anpassning av ledarskapet till den nya generationen 

Festing och Schäfer (2014) menar att generationsskiftet naturligtvis ställer annorlunda krav på 

ledningen i en organisation. Medarbetarna influeras ständigt av nya synsätt, värderingar, idéer 

och krav på organisationen och från dess ledning. Personalchefen bekräftar att hon upplever 

annorlunda krav från den yngre generationen. Hon upplever att de är mer otåliga, det vill säga 

att det ska gå fort i arbetssituationer. Hon hävdar att hon inte generationsanpassar sitt 

ledarskap i sitt arbete utan hon situationanpassar det efter den enskilda individens egenskaper 

och färdigheter. En ung medarbetare är ofta relativt nyanställd och då är hon medveten om att 

denne behöver tydliga instruktioner för hur arbetet ska genomföras. 

Martin och Wikström (2012) konstaterar att olika organisationer kräver olika ledarstilar och 

kompetenser. Personalchefen framhåller att den yngre generationen behöver tydligare 

riktlinjer i form av ett auktoritärt ledarskap men för den sakens skull inte peka med hela 

handen. De eftersträvar tydliga instruktioner men vill sedan fylla dessa instruktioner med 

självständigt arbete. Bankkoncernen arbetar efter tre kriterier som omfattar ledarskap, 

samtliga chefer ska vara: affärsorienterade, nytänkande och ledare. Hon betonar att man kan 

sätta sin egen prägel på sitt ledarskap utifrån dessa ovannämnda kriterier. Avslutningsvis 

anser personalchefen att eget ansvar och enskilt arbete är nyckeln till att utvecklas inom en 

organisation.  

Linjechefen anser att hans ledarskap präglas av förtroende och ansvar. Han 

generationsanpassar sitt ledarskap till viss del då den yngre generationen kräver mer stöttning 

och styrning i arbetet. Linjechefen konstaterar att bemöta eventuella skillnader i arbetet 

mellan generationerna handlar om vad man som ledare har för ledarskapsstil. Respondenterna 

menar att vid problematiska situationer i arbetet krävs ett annorlunda ledarskap, då kan man 

inte agera som en demokratisk ledare utan då måste man kliva fram och ta kommando. 
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6 Slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser jag har kommit fram till som slutligen 

besvarar arbetets syfte och frågeställning. Arbetets syfte är att ta reda på om - och i så fall hur 

- Talent management-strategier används i en större organisation. Målet var att se i vilken 

utsträckning organisationen är uppmärksam på vad som krävs för att attrahera, rekrytera, 

utveckla och sedan behålla unga talangfulla medarbetare på arbetsplatsen, särskilt med hänsyn 

till Generation Y som träder in på arbetsmarknaden.  

6.1 Är Generation Y annorlunda? 

I denna studie har det framkommit att respondenterna är eniga om att det innebär många 

fördelar med att leda den yngre generationen inom organisationen då de karakteriseras av att 

vara motiverade, arbetsvilliga, kreativa och motiverade individer. De anses ha god förmåga att 

använda sig av nya tekniska hjälpmedel, de är vana med internet och sättet att strukturera 

information på ett bra sätt. Frågan blir hur företag och organisationer ska anpassa sig till dessa 

färdigheter som Generation Y representerar och göra arbetsplatsen attraktiv för dessa?  

Kraven på kunskap om de färdigheter och förmågan att anpassa organisationen till dessa blir 

avgörande för hur detta generationsskifte ska bli framgångsrikt. Det är inte självklart att ett 

arbetsliv baserat på en konserverad linjestruktur och reglerad arbetstid är det som är 

lämpligast att ta vara på och utvecklar dessa talanger. 

6.2 Anpassa organisationer till Generation Y? 

Det framväxande kunskapssamhället med den nya generationens medarbetare kräver ett 

anpassat ledarskap med både känsla och genuint intresse för både människor och affärer. 

Bankkoncernen är i behov av olika kompetenser hos medarbetare då tillgången till sådana 

innebär att man framgångsrikt kan möta omvärldens krav på flexibilitet och lyhördhet. Detta 

blir en förutsättning för utveckling och framgång för banken liksom för andra arbetsplatser. 

Generation Y förstärker och påskyndar organisationers utveckling vilket sannolikt får stor 

genomslagskraft på arbetsmarknaden. Banken framhåller att de aktivt arbetar med mångfald 

och jämställdhet, de tar vara på medarbetarnas hela potential där viktiga förutsättningar för 

banken är att vara lönsam och effektiv på arbetsmarknaden. En öppnare, flexibel och mer 

modern organisation förbättrar säkert möjligheterna för organisationer när de ska rekrytera, 

utveckla och behålla den nya generationen arbetstagare. Anpassas inte i förväg organisationen 

till dessa nya förutsättningar är det risk att Generation Y, när dessa nått en kritisk massa i 

organisationen, själva anpassar organisationen, men då med större risk för konflikt och 

friktion.   

6.3 Nya krav på ledningen inom organisationer? 

Arbetsmarknaden kännetecknas numera av stor flexibilitet och behov av ständigt lärande. 

Nästa generation har förutsättningar och kraft att utveckla arbetsmarknaden ännu mer och 

ledningen behöver därför ligga i framkant för att följa med i den ständiga utvecklingen. 

Generationsskiftet ställer relativt höga krav på ledningen i organisationer. Organisationer har 

mycket att vinna genom att möta de krav och förväntningar som nästa generation ställer på 

arbetsgivare och arbetsmarknaden. Organisationer behöver därför våga pröva nya idéer och 

maximera de möjligheter som de i själva verket har, genom att samtliga medarbetare får 

möjlighet till karriärutveckling internt med regelbunden återkoppling från ledningen och 

regelbundna insatser för kompetensutveckling.  
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Arbetets frågeställning som handlar om vilka svårigheter som är vanliga vid implementering 

av Talent management-strategier och hur organisationer agerar för att möta dessa med hänsyn 

till Generation Y. Min slutsats är att en av svårigheterna med att leda den nya generationen på 

arbetsplatsen är de höga förväntningar och krav som ställs på ledningen och organisationen. 

De behöver därmed ha kompetenta och engagerade ledare som vågar delegera och klara denna 

succession. Den viktigaste slutsatsen som jag har dragit i detta arbete är att en av 

svårigheterna är att HR-staben har en mer genomtänkt strategi för hur anpassning av 

ledarskap och organisation ska ske jämfört med linjechefens.  

Att rekrytera bra ledare är en investering för organisationer, särskilt vid denna förändring när 

den nya generationen träder in på arbetsmarknaden med sina speciella krav och kompetenser. 

Organisationerna behöver komma fram till specifika krav de behöver ställa på ledarna, både 

kortsiktigt och långsiktigt så att de kan hantera framtidens talanger. Alla ledare ska givetvis 

inte vara stöpta i samma form men det centrala är att de har en gemensam värdegrund. 

Bankens HR-stab har en teoretisk förståelse för hur de ska anpassa organisationer och dess 

ledare till den nya generationen medan linjechefen i praktiken hanterar detta på individ- och 

gruppnivå i sitt arbete.  

Studien visar även att HR-staben och linjechefen har ett kontinuerligt samarbete vid 

rekryteringsprocesser, men ansvaret vilar till största del på linjecheferna då samtliga beslut 

om rekrytering tas i verksamheten. Det är linjecheferna som identifierar talangerna och 

dessutom arbetar i nära anslutning till de anställda, vilket gör att de blir medvetna om vilka 

kompetens- och resursbehov som behövs i verksamheten. 

6.4 Egna tankar kring genomfört arbete 

Med facit i hand vid slutfört arbete är det lätt att se vad som hade kunnat göras annorlunda. 

Den empiriska undersökningen är byggd på enbart två intervjuer, en personalchef från en HR-

stab och en linjechef från verksamheten, vilket resulterar i ett relativt magert material att 

analysera och dra slutsatser från. Genom att i en framtida studie använda fler 

datainsamlingsmetoder samt göra fler intervjuer skulle man få en mer omfattande bild av hur 

Talent management-strategier genomsyrar organisationer. Det hade därmed varit intressant att 

undersöka fler banker och jämföra dessa med varandra. Jag anser att frågeställningen var 

korrekt utformad men studien hade berikats av fler respondenter för att säkerställa resultatet.     

6.5 Förslag till vidare forskning  

Under arbetets gång har det framkommit flertalet andra uppslag och angreppsvinklar inom det 

studerade ämnet. Jag anser att HR-staben behöver förse linjecheferna med tydliga riktlinjer 

och enkla verktyg som underlättar arbetet för linjecheferna. De behöver ett tätare samarbete 

vid rekryteringsprocesser så de tillsammans kan göra affärsmässiga prioriteringar, HR-staben 

behöver tillföra mer värde till organisationen då de har värdefull kompetens som behöver 

överföras på linjecheferna som i sin tur arbetar med detta i praktiken. Detta leder fram till mitt 

förslag på vidare forskningar då jag anser att det vore intressant att närmare betrakta vilket 

inflytande HR-stabens arbete har över linjechefens arbete.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande bakgrundsfrågor  

1. Ålder, befattning, utbildning  

Organisation  

9. Hur ser åldersfördelning ut inom er organisation? fördelar/nackdelar med den nuvarande 

åldersstrukturen? 

  

10. Vad har du för erfarenhet av att leda 80- och 90-talister?  

11. Hur förmedlar du organisationens mål, visioner och värderingar till medarbetarna? Hur beskriver 

ni er företagskultur?  

Värderingar inom organisationen 

12. Har du lagt märke till skillnader mellan 80- och 90-talisterna och den äldre generationen när det 

handlar om inställning och värderingar till arbetet i er organisation? Hur gör du som ledare för att 

bemöta dessa eventuella skillnader som kan finnas? 

 

- Arbetsmoral, trygghet, belöning, lön, engagemang och delaktighet samt fritid och arbete 

 

13. Kan du nämna några positiva och negativa egenskaper som du av egen erfarenhet har observerat 

hos den yngre generationen? Vad upplever du att den yngre generationen motiveras och inspireras av 

inom er organisation? 

 

Talanghanteringen inom organisationen 

 

14. Vad står ert arbetsgivarvarumärke för och vilka löften ger ni arbetsmarknaden? Hur arbetar ni för 

att attrahera, rekrytera och sedan behålla unga medarbetare inom er organisation? 

 

15. Hur arbetar ni för att utveckla rätt kompetens hos medarbetarna? Hur arbetar ni för att skapa 

attraktiva karriärvägar för era medarbetare? 

 

16. Kan du redogöra för förutsättningar och möjligheter inom bankkoncernens interna 

utbildningsenhet? Vilka faktorer utmärker viktiga nyckelpersoner inom er organisation? Är talang eller 

kompetens viktigast vid rekryteringsprocessen? 

 

Ledarskap 

17. Hur beskriver du ditt ledarskap inom organisationen? Generationsanpassar du ditt ledarskap till 80- 

och 90-talisterna och till den äldre generationen? 

 

18. Upplever du att 80- och 90-talisterna ställer annorlunda krav på dig som ledare jämfört med den 

äldre generationen? Tillämpar ni någon form av coachning/ utvecklingssamtal med medarbeterna inom 

er organisation? 

 

19. Vad finns det för utmaningar respektive möjligheter att leda den yngre generationen inom er 

organisation? Finns det några svårigheter med att leda den yngre generationen? 

 

20. Hur fungerar samspelet mellan HR-funktionen och linjechefer vid en rekryteringsprocess? Vad är 

HR-avdelningens roll i arbetet med talanghantering inom organisationen? Vad är HR-avdelningens 

roll i hanteringen av kompetensutvecklingen hos medarbetarna i organisationen? 


