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SAMMANFATTNING 

Då konkurrensen mellan företag har blivit hårdare och att behålla de talangfulla 

medarbetarna blivit viktigare har Talent Management fått större utrymme i dagens 

forskning och fler företag har börjat använda sig av det. Talent Management handlar om 

att attrahera och ta vara på talanger i företag och att ha rätt person på rätt plats vid rätt 

tidpunkt.  

För att få bättre förståelse för hur företag arbetar med Talent Management och om det är 

något som är positivt för företag, har vi valt att göra en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer på ett fallföretag inom banksektorn. Vi har utgått från ett 

företagsledningsperspektiv och har därför valt att intervjua respondenter på ledande 

positioner. Sex personer har intervjuats och vi har sedan analyserat resultatet med hjälp 

av olika teorier inom ämnet Talent Management. Syftet har varit att undersöka om 

Talent Management kan leda till konkurrensfördelar för företaget.  

Det som framkommit under empirin är att respondenterna är positiva till arbetet med 

Talent Management och kan se många fördelar till följd av detta. Exempelvis upplever 

de att företaget får ett bredare underlag för att hitta potentiella kandidater samt att 

medarbetarna får större chans att utvecklas inom organisationen.  

De slutsatser vi har dragit utifrån studien är att för att lyckas med Talent Management 

måste företaget ha god möjlighet till intern rörlighet och därför kan det vara fördelaktigt 

om det är ett större företag då de ofta har bättre möjligheter till detta. Vidare har vi sett 

att motivation, produktivitet och minskad personalomsättning är faktorer som hänger 

samman och som bidrar till att skapa nytta för företaget. Vi har också kunnat se att ett 

lyckat arbete med Talent Management leder till ett starkt arbetsgivarvarumärke vilket är 

en varaktig konkurrensfördel för företaget. Talent Managementarbetet bidrar även till 

att företaget blir en flexibel organisation, vilket vi ser som ytterligare en 

konkurrensfördel.  

Ett av de eventuella hot som vi identifierat i samband med studien är att det kan finnas 

en risk att medarbetarna inte har möjlighet att använda sig av den kunskap de fått av all 

utbildning. Därför bör det finnas en tydlig koppling till vad de kommer att arbeta med, 

så att de ser dessa möjligheter, annars finns det risk att de kommer söka sig till andra 

företag där de har större användning av den kunskap de besitter.  

De rekommendationer vi vill ge till vårt fallföretag är att de måste fortsätta att arbeta 

med Talent Management och få det att bli en självgående process. Vi ser även att de 

måste få in Talent Managementarbetet i hela organisationen, inte bara bland de som är 

närmast inblandade. Arbetsgivarvarumärket samt alla utvecklingsmöjligheter för 

medarbetarna är något de lyckats bra med på företaget och ser det som mycket viktigt 

att de hela tiden fortsättar att jobba för att förbättra dessa områden ytterligare.  

Nyckelord: Talent Management, talanger, konkurrensfördel 
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ABSTRACT 

As the competition between companies and retain the talented employees has become 

tougher, Talent Management has become something that gets more attention in today’s 

research and more companies have started to use it. Talent Management is about how to 

attract and utilize talent in the company and have the right person at the right place at 

the right time.  

To get a better understanding of how the companies works with Talent Management 

and if it creates positive outcomes for the companies, we have done a qualitative study 

using semi-structured interviews in a case company in the banking sector.  

We have used a business management perspective, and therefore interviewed 

respondents in senior positions. We have interviewed six people, and then we analyzed 

the results using different theories on the subject Talent Management. The aim was to 

investigate if Talent Management can lead to competitive advantages for the company. 

What emerged from the empirical data is that respondents are very positive to work with 

Talent Management and they see many benefits of using it. For example, they feel that 

it gains a wider basis to find potential candidates and employees to have a greater 

chance to develop within organization. 

The conclusions we have drawn from this study is that to succeed with Talent 

Management, the company needs good opportunities for internal mobility and therefore 

it could be advantageous with a large company, where they often have better 

opportunities. Furthermore, we have seen that motivation, productivity and reduced 

employee turnover are all factors that are interrelated and contribute to creating benefits 

for the company. We have also seen that the work of Talent Management is successful 

when it leads to a strong Employer Branding and this is something that becomes a 

sustainable competitive advantage for the company. Talent Management- work also 

helps to make the company a flexible organization, which we see as another competitive 

advantage. 

The potential threat that we have identified in this study is that there may be a risk that 

employees are unable to use the knowledge they have been given from all the education. 

There must be a clear connection to what they will be working with, so they see these 

opportunities, otherwise they will move to another company where they have greater 

use of that knowledge.  

The advice we give to our case company is that they must continue to work with Talent 

Management and make it become a self-sustaining process. We also see that they have 

to get the Talent Management- work into the whole organization, not just among those 

who are directly involved. Their Employer Branding and all the development 

opportunities for the employees is something they have succeeded well with at the 

company and we see it as essential that they keep working to improve these areas 

further. 

Key words: Talent Management, talents, competitive advantages  
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1.INLEDNING 

I detta inledande kapitel kommer vi att ge läsaren en in inblick och bakgrund till det 

valda ämnet. Vi kommer att gå in på ämnet Talent Management och varför detta ämne 

intresserat oss. Denna bakgrund kommer sedan att mynna ut i en problemformulering 

och vi kommer även att presentera vårt syfte med studien. Dessa två komponenter 

kommer att vara grunden för den studie som vi genomför. För att förtydliga vissa 

frekvent använda begrepp kommer vi i slutet av detta kapitel ha en begreppsförklaring. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Det informations- och kunskapssamhälle och den snabbt ändrande miljön som idag 

kännetecknar vårt samhälle gör att det ställs allt större krav på alla som lever och verkar 

i samhället. För att kunna hänga med i de snabba förändringar som sker så krävs det att 

både företag och individer lär sig att snabbt kunna anpassa sina organisationer och sig 

själv till den nya miljön och de nya förutsättningarna (Rönnberg, 2010; Nyberg, 2007, s. 

6; Salvanes, 2006, s. 51f). 

 

I en tid där konkurrensen världen över är högre än förut och arbetskraften mer rörlig och 

mindre lojala till företagen så har jakten på högpresterande arbetstagare tagit fart 

(Rosendahl, 2011). Dagens medarbetare motiveras inte bara av lön och bonus utan 

värdesätter i stor utsträckning den sammantagna kulturen i företaget, personlig 

utveckling och att det ges möjlighet till medarbetarna att ständigt höja den egna 

kompetensen. Samtidigt så ökar företagens beroende av sina nyckelkompetenser och 

detta kommer att fortsätta öka i framtiden (Earle, 2003, s. 245; OECD, 2012; Dewhurst 

m.fl., 2009). Som en effekt av detta har konkurrensen om de talangfulla medarbetarna 

ökat och eftersom att ha talangfulla medarbetare visat sig vara en stor bidragande faktor 

för att lyckas så är det viktigt att kunna erbjuda annat än lön och bonusar för att 

attrahera dessa medarbetare. För att företagen ska kunna ta fördel av de talangfulla 

människorna så måste individerna ständigt vara inspirerade att vilja göra deras bästa. 

Företagens uppgift slutar inte vid rekrytering utan organisationen ska också klara av att 

odla och behålla de talangfulla medarbetarna (Earle, 2003, s. 245).  

 

Området Human Resource Management (HRM) som grundades under 1970-talet visar 

en stark sammankoppling mellan hur företag arbetar strategiskt med sin personal i 

organisationen och organisationens effektivitet (Gedaliahu & Shay, 1999; Armstrong, 

2009). I samband med de nya förutsättningarna på marknaden där nya kvalitéer 

värderas, så har ett nytt begrepp inom HRM:s ramar växt fram. Synsättet Talent 

Management (TM) handlar om att se vikten av att inom företagen satsa på den interna 

kompetensutvecklingsprocessen och i den identifiera de talanger som finns för att kunna 

uppehålla en god konkurrenskraft. Det gäller att se individerna som formar och bidrar 

till företagets utveckling på marknaden. Genom att identifiera medarbetare med 

potential kan ett företag utveckla och behålla de personer som är avgörande för fortsatt 

framgång för företaget (McKinsey, 2001; Schweyer, 2004). Denna utveckling har gjort 

att företag och dess ledare öppnat upp ögonen och börjat visa intresse för TM, som i 

korta drag handlar om att ta vara på, attrahera och behålla duktiga talanger i företaget.  

Enligt Mats Tystrup (Rosendahl, 2011), forskare på Handelshögskolan i Stockholm, 

introducerades begreppet Talent Management på 1980-talet inom idrotten och 

nöjesindustrin. Inom dessa två områden har det alltid varit lättare att urskilja talangfulla 
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människor. Den som hoppat högst, sprungit fortast eller gjort flest mål är den som 

kommer långt inom idrotten och i äldre åldrar drar in mest pengar. Det är lätt att jämföra 

personers fysiska förmågor, det är inte lika lätt att jämföra kompetens och kunskap för 

att urskilja talanger (Rosendahl, 2011; Åhlander, 2012). I mitten av 1990-talet började 

begreppet till viss del dyka upp inom övriga branscher, men det var inte förrän på 2000-

talet som TM- trenden började ta fart i företagsvärlden. Då började det bli allt mer fokus 

på tjänster istället för produkter och människorna i företaget blev en allt viktigare resurs. 

Det blev även en oro kring det faktum att många 40-talister som varit lojala mot 

företagen skulle gå i pension, och att de yngre inte är lika lojala mot sina arbetsgivare 

(Rosendahl, 2011; Åhlander, 2012). Idag finns en medvetenhet om vad TM är hos 

många företag men få företag har fungerande TM- lösningar på företaget trots att det ses 

som en viktig fråga i framtiden (Lomberg, 2011). 

Om vi tittar närmare på utvecklingen inom företagsvärlden så ser vi hur begreppet 

Talent Management vuxit fram inom branschen. Under 1970- och 1980- talet var det 

personalavdelningen på respektive företag som hade ansvaret för att anställa personal 

och se till att personalen fick de förmåner och löner de hade rätt till (Bersin, 2006). 

Under 1980- och 1990- talet började företagen se vikten av att arbeta med Human 

Resource (HR), att anställa rätt personer, utbilda och ge dem olika roller, samt att 

fokusera på strukturen i organisationen. Utifrån detta har begreppet Talent Management 

utvecklats och tagit form (Bersin, 2006). 

Denna utveckling har lett till att mer forskning och mer litteratur inom ämnet har gjorts 

(Forslund, 2007). Den kritik som uppkommit i och med detta nya begrepp tar upp 

frågan om det kan ses som något nytt eller om det handlar om samma saker men under 

ett nytt namn. TM är en del av företagens arbete med HRM och både likheter och 

skillnader kan ses mellan dessa företeelser. En likhet är att både TM och HRM ser till 

aspekten att placera rätt individer i rätt roller som ett viktigt medel i arbetet med att 

integrera det som individerna praktiserar med organisationens mål och att även 

inkludera personlig utveckling (Chuai m.fl., 2008, s. 905; Lewis & Heckman, 2006, 

140). De som gör att TM inte kan ses som endast HRM- arbete utan ett eget område är 

det faktum att HRM behandlar de anställda på liknande sätt i större utsträckning än TM 

och gör mindre skillnad mellan olika individer i organisationen, detta för att undvika 

differentiering i fördelningen av ett företags medel. HRM fokuserar således på en mer 

kollektiv nivå där det handlar om att arbetsgivaren ser till hela sitt humankapital och 

inför gemensamma åtgärder för att de skall må bra medan TM uppmärksammar den 

enskilda individen efter dennes unika behov. TM ser de talanger som finns i företaget 

och jobbar för att attrahera fler talanger till företaget och vill arbeta med dessa talanger 

på ett mer detaljerat och direkt sätt, för att se till att individer och placering är väl 

anpassade. Utbildning anpassas efter varje enskild individ och utefter dennes behov, 

detta för att individerna ska utvecklas på ett sätt som blir fördelaktigt både för individen 

och företaget (Chuai m.fl., 2008, s. 906; Cheese m.fl., 2007, s. 83f; Lewis & Heckman, 

2006, s. 139ff).  

 

Inom TM är det viktigt att företagen ser sina medarbetare och vilka kompetenser och 

kunskaper de har, som gör att varje individ är unik, detta behöver inte betyda att alla 

inom företaget är talanger. För att öka medvetenheten hos företagen behöver de förstå 

att det är fördelaktigt att behålla de talangfulla medarbetarna inom företaget utan att för 

den skull glömma bort de som inte klassas som talanger (Cheese m.fl., 2007, s. 83ff). 

Svårigheten är att behålla dessa talangfulla medarbetare då det kan vara så att de känner 

att de behöver byta arbetsplats för att lyckas. Det handlar om att vara en attraktiv 
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arbetsgivare som engagerar sig, så att de som söker jobb känner att de har möjlighet att 

utvecklas och chans på en karriär inom företaget. Känner medarbetarna att företaget vill 

satsa på dem, kommer de även att vilja stanna längre i företaget och det är något som 

företaget tjänar på (Pollitt, 2008, s. 17f). 

 

Aaker & McLoughlin (2007, s. 134ff) trycker på vikten att utmärka sig bland 

konkurrenterna, och för att utmärka sig på en marknad är det viktigt att aktörerna 

uppnår varaktiga konkurrensfördelar. Detta innebär att företaget har en affärsstrategi 

som ger en meningsfull fördel över både existerande och framtida konkurrenter. Om ett 

företag vill lyckas överleva och växa är det av stor betydelse att kunna utforma rätt 

konkurrensstrategier som kan skapa varaktiga konkurrensfördelar för företaget. De 

senaste decenniernas ökade globalisering har lett till förändringar av betydande slag 

inom näringslivet. Den ökade globaliseringen har lett till att konkurrensen har ökat och 

därför letar företag ständigt nya vägar för att nå konkurrensfördelar (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 92; Salvanes, 2006, s. 52f; Persson, 2006, s. 2).  

 

Inom tjänstesektorn är personalen en extra viktig resurs för att kunna skapa 

konkurrensfördelar. De anställda är betydelsefulla i alla företag men i tjänsteföretag är 

personalens kompetens den huvudsakliga tillgången. Tjänsteföretag kan med hjälp av 

medarbetarna bygga ett starkt varumärke och detta kan vara en kritisk del för att 

särskilja företagets varumärke från konkurrenternas (Alvesson, 1995, s. 261f; Ejler, 

2011, s. 1ff). Alvesson (1995, s. 261) & Ejler (2011, s. 1ff) understryker vikten av att 

skilja på kunskapsintensiva tjänsteföretag från icke kunskapsintensiva eftersom att det 

finns betydande olikheter mellan de olika verksamheterna även om båda dessa faller 

under kategorin tjänsteföretag. Ett icke-kunskapsintensivt tjänsteföretag har inte samma 

behov av högutbildad personal som kunskapsintensiva tjänsteföretag har, vilket leder till 

att olika strategier krävs för dessa olika verksamheter. I kunskapsintensiva 

tjänsteföretag är humankapitalet centralt och kunskap och information är drivande 

faktorer.  

 

Ett exempel på ett kunskapsintensivt tjänsteföretag är banker som i nuläget måste lägga 

extra vikt vid att skapa konkurrensfördelar. I en rapport utförd av ECON på uppdrag av 

svenska bankföreningen framgår det att mellan 1996 och 2006 hade det kommit 18 

nyinträdande företag på den svenska bankmarknaden, exempelvis försäkringsbolag och 

detaljhandel som Länsförsäkringar och ICA som har gett sig in i bankbranschen. Då 

inträdeshindren på marknaden har minskat för bankerna leder det till att konkurrensen 

hårdnar. Många av de nya aktörerna har inte faktiska bankkontor, utan det sköts via 

internet, de banker som möter sina kunder kan då utnyttja deras möten med kunden som 

en konkurrensfördel (ECON, 2007). För att storbankerna ska kunna behålla sin 

marknadsandel och försvara sig mot nischbankerna kan personalen och i synnerhet 

talangerna vara en källa till konkurrensfördelar. Detta genom att talangerna kan vara de 

som bidrar till konkurrensfördelar om de får den möjligheten och de förutsättningarna 

för att kunna utnyttja sin fulla potential. Utifrån detta har vi kommit fram till följande 

problemformulering: 

Hur kan Talent Management skapa konkurrensfördelar för kunskapsintensiva 

tjänsteföretag? 
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1.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att se om och hur TM bidragit till konkurrensfördelar för 

kunskapsintensiva tjänsteföretag och i synnerhet företag som verkar på den svenska 

bankmarknaden. Vi kommer genom studien att se hur företag använder sig av TM för 

att kunna analysera och dra slutsatser huruvida detta leder till värde för dem och om 

detta kan bidra till konkurrensfördelar för företagen.  
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1.3 BEGREPPSFÖRKLARING 

I detta avsnitt förklarar vi vissa begrepp som tas upp i uppsatsen, både begrepp som är 

centrala och begrepp som är specifika för vårt ämne. Många begrepp inom detta ämne 

är engelska begrepp som vi har valt att behålla som engelska begrepp då vi anser att det 

inte finns någon bra svensk översättning för dessa. Dessa ord finns således med i 

begreppsförklarningen för att ge läsaren en förståelse av dem. 

Employer Branding (EB): Handlar om hur företaget lyckas med att marknadsföra sitt 

arbetsgivarvarumärke på arbetsmarknaden för att föra fram sitt värde som arbetsgivare 

och locka talanger till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Employee Value Position (EVP): Allt som en anställd upplever och får ut av företaget, 

exempelvis miljö, medarbetarna och hur väl den anställdes behov uppfylls (Michaels 

m.fl., 2007, s. 43). 

Human Resource Management (HRM): Teori som visar på en stark sammankoppling 

mellan hur företag arbetar strategiskt med sin personal i organisationen och 

organisationens effektivitet (Gedaliahu & Shay, 1999; Armstrong, 2009). 

Konkurrensfördel: Din konkurrensfördel är det övertag som din affärsverksamhet har i 

relation till dina konkurrenter. Kärnan till ditt övertag är någonting som din 

affärsverksamhet gör och som är distinkt och svårt att kopiera (Clegg m.fl., 2011). 

Resource Based View (RBV): Företagsverktyg som används för att se vilka resurser 

som finns tillgängliga för företaget (Clegg m.fl., 2011). 

Talanger: Personer som visar överlägset resultat, har drivkraft och motivation samt 

motiverar andra. De är nyfikna och strävar efter att hitta nya lösningar (Davis m.fl., 

2007). 

Talent Management (TM): Metoder som syftar till att attrahera och behålla rätt 

personer på rätt plats, och rätt tid (McDonnell m.fl., 2010, s. 151). 

Talent mindset: Uppfattningen att överträffa sina konkurrenter genom att ha bättre 

talanger i företagets alla nivåer, och att alla medarbetare har potential som är värd att 

utveckla (Ashton & Morton, 2005, s. 29). Detta ska spegla tankesättet genom hela 

företaget.  
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1.4 STUDIENS DISPOSITION 

Denna studie kommer att innehålla totalt 7 kapitel och delas in i enligt följande: 

introduktion, teoretisk metod, teori, praktisk metod, empiri, analys vilket sedan 

resulterar i våra slutsatser. 

 

 
 

Figur 1. Studiens disposition 

 

  

Kapitel 1 
Inledning 

• I introduktionskapitlet gavs en problembakgrund till det studerade ämnet 
som i slutet mynnade ut i en problemformulering och syfte.  

 

Kapitel 2 
Teoretisk 

metod 

• I det andra kapitlet presenterar vi vad vi valt för metod för denna uppsats 
och hur detta påverkat studien. 

Kapitel 3 
Teori 

• I det tredje kapitlet ges en mer djupgående förståelse av teorin och vår 
valda teoretiska referensram.  

 

Kapitel 4 
Praktisk 
metod 

• Här kommer den praktiska metoden att gås igenom där vi behandlar 
tillvägagångssättet för vår studie. 

Kapitel 5 
Empiri 

• Empirikapitlet redovisar de resultat som framkommit av studien.  

Kapitel 6 
Analys 

& Diskussion 

• Här binder vi ihop teorierna med resultaten av studien och vi för även en 
diskussion kring detta.  

Kapitel 7 
Slutsatser 

• I kapitel sju kommer vi att presentera våra slutsatser och slutligen kommer 
vi ta upp andra intressanta frågeställningar som kan vara föremål för 
vidare forskning. 
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel för vi en diskussion kring vårt ämnesval och vårt vetenskapliga synsätt 

vilket kommer att mynna ut i vårt val av ansats som ligger till grund för valet av metod. 

Läsaren kommer även att få en inblick i och en förståelse för det arbetssätt vi använt 

oss av i genomförandet av vår studie. 

2.1 ÄMNESVAL 

Vårt val av ämne grundar sig av att vi båda har läst Management på D-nivå, detta har 

lett till ett intresse av strukturen och de utmaningar som finns med att leda en 

organisation. När vi sedan tittade närmare på olika ämnesområden inom Management 

hittade vi Talent Management som vi tyckte verkade vara ett väldigt intressant ämne. 

När vi sedan började titta på den forskning och de studier som har gjorts tidigare kunde 

vi se det intressanta i att utföra en studie där syftet är att se om och hur TM har skapat 

konkurrensfördelar för ett valt fallföretag. Det ämne vi valt är aktuellt då vi har kunnat 

se att det de senaste årtiondena har skett ett skifte i näringslivet där konkurrensen 

hårdnat och vikten av att ha konkurrensfördelar blivit allt större (Kotler & Armstrong, 

2010, s. 92; Salvanes, 2006, s. 52f; Persson, 2006, s. 2). Ett annat skifte som skett under 

de senaste årtionden är om vi ser till maktbalansen på arbetsmarknaden när det gäller 

högutbildad arbetskraft. I många branscher har makten förskjutits från arbetsgivaren till 

arbetstagaren, detta gör att företagen i en större utsträckning måste jobba för att hitta rätt 

folk och kunna locka till sig de bästa medarbetarna för att kunna behålla eller stärka sin 

position på marknaden (McKinsey 2001; Michaels m.fl., 2001; Universum 2012; 

Malmsten 2011). 

2.2 FÖRKUNSKAPER 

De tidigare kunskaper som vi har kommer att influera vårt arbete och tolkningen i denna 

uppsats. Dessa kunskaper kan vara grundade av exempelvis personliga erfarenheter och 

utbildning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76; Thurén, 2007, s. 56ff). Genom vår 

utbildning, Civilekonom med inriktning mot Service Management vid Umeå 

Universitet, har vi förkunskaper inom dels klassiska ekonomiska ämnen som 

företagsekonomi och nationalekonomi men även inom ämnen som är mer specifika för 

vår inriktning. Dessa ämnen är exempelvis beteendevetenskap, design, ledarskap och 

marknadsföring. Det fördjupningsämne som vi båda valde på D-nivå var Management 

(Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes D). Denna 

utbildning har gett oss en bredare syn och lärt oss tänka utanför de traditionella ramarna. 

Det som lyfts fram är vikten av relationer, servicemöten och personal inom företagen. 

Vi ser därför människorna inom företaget som en av dess starkaste resurser och att en 

viktig faktor för ett framgångsrikt företag är hur effektivt de kan hantera sin personal. 

Detta kan ha en inverkan på studien i den utsträckning att vi ser fokus på personalen 

som en viktig resurs som en självklarhet och inte ifrågasätter detta. Vi tror även att det 

kan gynna studien genom vetskapen om att fokus på personalen är viktig i dagens 

företag. Vi har ingen direkt erfarenhet av TM- arbete men vi ser att 

utvecklingsmöjligheter för personalen är bra och detta är något som vi kommit i kontakt 

med genom våra tidigare arbeten. Vi ser det som positivt att människor kan ges olika 

möjligheter till utveckling grundat på de personliga förutsättningarna. 

Vi har båda hunnit med att arbeta ett år innan vi började studera och båda har haft 

sommarjobb och extrajobb under högstadie- och gymnasietiden samt under studietiden 
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vid universitetet. Den arbetslivserfarenhet vi fått har innehållit olika anställningar och 

arbetsgivare. Detta har lett till insyn i olika organisationer och allmänt hur det kan 

fungera på olika arbetsplatser. Att vi har olika erfarenheter över förfaranden inom 

organisationer tror vi kan göra att vi är uppmärksamma på att alla organisationer är 

olika och att detta har betydelse för resultatet av TM- satsningar. En erfarenhet som kan 

spela en större roll i denna studie är att vi båda har erfarenhet av arbete på bank. Den 

erfarenheten kan tänkas leda till en större förståelse för arbetet på bankkontor och hur 

detta fungerar. Vi får även ha i åtanke att detta kan vinkla vår syn av banker men 

eftersom att vi inte haft arbetsuppgifter som direkt är kopplade till TM och inte heller 

fått några starka uppfattningar om TM inom bankbranschen innan denna studie, så ser 

vi inte att detta kommer att ha avgörande betydelse i studien. Vi har båda stött på 

arbetskollegor som vi uppfattat som talangfulla, dessa personer har vi tänkt på som 

ambitiösa och duktiga med mycket drivkraft. Vi har även märkt av medarbetare som 

inte har motivation och drivkraft för att utnyttja sin fulla potential. Givetvis spelar även 

all annan livserfarenhet såsom tidigare utbildning och andra erfarenheter in i våra 

förkunskaper. Dock ser vi inte att någon av dessa har sådan direkt påverkan att de bör 

nämnas specifikt. All denna tidigare kunskap kallas för förförståelse och det är viktigt 

att vi som författare är medvetna om dessa förutsättningar för att kunna använda oss av 

informationen på rätt sätt och vara medvetna om på vilket sätt studien kan påverkas. 

Genom detta kan även läsaren få en inblick i hur våra förkunskaper kan ha påverkat 

studien (Johansson- Lindfors, 1993, s. 76f).  

2.3 KUNSKAPSSYN 

Den kunskapssyn vi, som forskare har är vår verklighetsuppfattning. Den kommer att 

påverka studien i den utsträckning att det påverkar hur vi uppfattar den verklighet som 

studeras och hur denna ska studeras (Johansson-Lindfors, 1993, s. 10). Vårt syfte med 

denna studie har varit att skapa en förståelse om och hur TM kan bidra till 

konkurrensfördelar. För att besvara vår problemformulering och uppfylla vårt syfte med 

studien anser vi det vara nödvändigt att förhålla oss till vetenskapen på ett sätt som 

tillåter egen tolkning av det data som kommer samlas in. Därför kommer vi, i vår studie 

att utföra intervjuer samt tolka innebörden av de svar vi får. Detta är ett hermeneutiskt 

synsätt, där det centrala är en tolkande och förstående forskning (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 46; Johansson, 2011, s. 96; Thurén, 2007, s. 37; Bryman & Bell, 2005, s. 29). 

Den information som vi får in från intervjuerna kommer vi att använda oss av för att 

kunna analysera om TM lett till konkurrensfördelar för företag. 

2.4 PERSPEKTIV 

Det intressanta för oss kommer att bli att undersöka om TM skapar konkurrensfördelar, 

vilket medför att arbetet kommer att utgå från ett företagsledningsperspektiv. Detta 

kommer vi göra med hjälp av teorier samt kontakt med ett företag som använder sig av 

TM. Genom vårt valda perspektiv kommer det påverka hur vi väljer att se på 

informationen vi använder oss av och det kan leda till att utifrån samma data kan olika 

slutsatser dras beroende på vilket perspektiv som används (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

37f). Detta är något som är viktigt för läsaren att känna till, för att veta från vilket 

perspektiv informationen tolkas. Att vi valt ett företagsledningsperspektiv har påverkat 

studien i den mån att vi fokuserar på de åtgärder som företaget jobbar med för att lyckas 

implementera TM för att sedan kunna se om detta resulterat i konkurrensfördelar för 

fallföretaget. Arbetssättet och dessa åtgärder kommer sedan i sin tur att påverka 
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organisationen i sig och inverka på organisationen och medarbetarna. Vårt perspektiv 

gör att de resultat vi presenterar blir ämnade för ledningen i företaget, och genom detta 

se om det resulterar i konkurrensfördelar och hur det påverkat organisationen i sig. 

Det skulle även vara möjligt att undersöka detta från ett medarbetarperspektiv eller från 

ett ”talangperspektiv”. Fokus skulle då ligga i hur arbetet med TM i företagen har 

påverkat talangernas situation och om de upplever en förbättrad arbetsmiljö och bättre 

förutsättningar. Vi känner dock att vi då skulle glida iväg från vår problemformulering 

om TM leder till konkurrensfördelar och att det skulle bli ett glapp mellan denna och det 

valda perspektivet. Att välja ett företagsledningsperspektiv kändes därför mer naturligt 

än vad ett talangperspektiv hade gjort. Genom att välja perspektiv finns det givetvis en 

risk att inte hela bilden fås fram men vi anser det vara motiverat att belysa detta problem 

ifrån företagsledningens synvinkel och att detta kommer att ge bättre utfall för studien. Vi 

anser dessutom att det är företagsledningen och de som jobbar med TM inom företagen som 

bäst kan ge svar på vår undersökning med tanke på vår problemformulering eftersom det är 

de som bäst borde veta hur arbetet med TM implementeras och ge svar på de frågor som 

hjälper oss att uppfylla syftet med studien och svara på vår problemformulering. 

2.5 ANGREPPSSÄTT 

Angreppssättet som finns i en uppsats är inte något som vi som forskare bara väljer, 

utan angreppssättet är beroende på vår kunskapssyn, vad som ska studeras i studien och 

hur detta ska uppnås (Johansson-Lindfors, 1993, s. 54). För att kunna fylla syftet med 

studien och försöka att svara på vår problemformulering kommer vi att gå till väga på 

det sättet att vi använder tidigare teorier och forskning inom TM och närliggande 

områden för att skapa en kunskap om vårt ämne men också som grund i vår studie. 

Utifrån dessa teorier och den tidigare forskningen kommer vi att göra en teoretisk 

referensram, denna kommer sedan att användas som underlag för att formulera de frågor 

som kommer att finnas i intervjuguiden. När vi går denna väg, från tidigare teorier och 

forskning för att utforma frågeställningar eller modeller som ska testas empiriskt, kan 

detta ses som ett tillvägagångssätt som har sin grund i den deduktiva forskningsansatsen 

(Bryman & Bell, 2005, s. 23ff; Jacobsen, 2002, s. 34; Johansson-Lindfors, 1993, s. 

55ff). Vi har valt att använda oss av ett fallföretag för att ha möjlighet att intervjua flera 

olika personer inom företaget och genom det få en bättre inblick i hur just vårt valda 

företag arbetar med TM och om det har bidragit till några konkurrensfördelar. Den 

insamlade empirin om hur företaget använder sig av TM kommer sedan att bidra till 

våra försök att dra egna slutsatser om TM och de effekter detta fått. Detta genom att vi i 

vår analysdel av studien kommer att jämföra de resultat vi fått från undersökningen med 

teorin för att få fram slutsatser om och hur vårt fallföretag skapat konkurrensfördelar 

genom TM.  

2.6 VAL AV TEORIER 

Med bakgrund för vår problemformulering, om TM kan skapa konkurrensfördelar för 

kunskapsintensiva tjänsteföretag, har vi valt teorier som vi anser vara relevanta för vår 

studie. Vi har valt att dela upp teoriområdet i tre huvuddelar. Den första delen innefattar 

en bakgrund och en beskrivning av TM, hur det definieras och hur en tänkbar 

implementering av TM kan ske. Här har vi tagit hjälp av TM-processen för att få en 

bättre inblick i implementeringen. Vi kommer även att sammanfatta hur vi ser på 

området för att läsaren ska förstå vår tankegång vidare i uppsatsen.  
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Eftersom begreppet talanger är en viktig del i vår studie kommer en del av teorin 

behandla talanger och vad som egentligen menas med en talang och vad som 

kännetecknar dessa. Det är även en viktig del för att kunna förstå vilka personer det är 

företag ska jobba för att behålla och attrahera. Alla chefer genom hela organisationen 

har en central roll i införandet av TM i företaget och även en avgörande roll i hur 

mycket fokus TM kommer att ha i varje del i organisationen. Därför kommer vi att visa 

på chefernas roll i en del av detta avsnitt. Detta är även bidragande för att kunna se hur 

företag arbetar med TM för att kunna studera hur detta kan bidra till konkurrensfördelar 

för företaget. Genom att se vilken roll HR-avdelningen har i en organisation som arbetar 

med TM kan ansvarsfördelningen av TM klargöras. 

Första delen teori ligger till grund för den andra teoridelen, där fokus ligger på om och 

hur företag kan skapa konkurrensfördelar genom TM. Här har vi använt oss av teorier 

som först visar på de kärnvärden som kan vara grunden för de konkurrensfördelar som 

skapas genom TM. Hur och varför kommer vi gå in på i teorikapitlet. Som avslutande 

del i teorikapitlet kommer vi att gå igenom vilka effekter som skapats av TM och som 

kan bidra till konkurrensfördelar. Vi anser att vi valt teorier som täcker det område vi 

vill studera och är det mest betydelsefulla för vår studie för att kunna uppfylla vårt syfte.  

2.7 INSAMLING AV MATERIAL 

När vi började vår litteratursökning gjorde vi detta genom att söka på tidigare uppsatser 

och avhandlingar i Det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), detta för att få en 

överblick över vad som tidigare studerats och skrivits om inom ämnet. De sökord vi 

använde oss av var: Human Resource Management (HRM), Talent Management, 

hantera talanger. Av detta fick vi inte bara en överblick över vad som tidigare gjorts 

utan även en bra introduktion som grund till vårt ämnesval och vi fick ett uppslag om ett 

område inom ämnet.  

Vid insamlingen av uppsatsmaterial har vi använt oss av två olika databaser. Den första 

är Business Source Premier (EBSCO) som Umeå Universitetsbibliotek tillhandahåller. 

Det var i denna databas som vi började vår sökning och för att sedan komplettera 

resultaten så använde vi oss även av Google Scholar. Dessa sökord har använts antingen 

enskilt eller i olika kombinationer: talents, talanger, förmågor, begåvningar, managing 

talents, hantera talanger, management, HRM, managing talents in companies, talents 

as a successfactor, resource based view, core competences, kärnkompetenser, 

konkurrensfördelar, competitive advantage, employee engagement, employee turnover, 

employee motivation, employee branding, arbetsgivarvarumärke. När vi sedan hittade 

olika artiklar blev nyckelorden i dessa som var relevanta för vårt ämne tips på nya 

sökord. Detta resulterade i att antalet sökord har byggts på och blivit fler allteftersom, 

sökfraserna har blivit längre och mer specifika, ett exempel på detta är: managing 

talents a key to success.  

Genom de tidigare uppsatserna och artiklarna vi sett som relevanta och intressanta för 

ämnet har vi fått uppslag på artiklar och litteratur. Detta genom att titta på de böcker och 

artiklar som återkommande framkommit i tidigare uppsatsers referenslistor och på så vis 

hittat fler källor som var centrala för vårt ämne. De källor vi använt oss av för 

metoddelen har främst bestått av böcker, både böcker som vi använt oss av i tidigare 

kurser under universitetet och de som vi fick tips om via uppsatsmanualen. Vi har även 

här använt oss av böcker vi sett har återkommit i flera referenslistor från tidigare 

uppsatser. Sedan har vi även sökt på Umeå Universitetsbibliotek för att hitta relevanta 
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metodböcker för vårt ämnesområde, de sökord vi då använt oss av är exempelvis 

veteskaplig metod, metod, kvalitativ forskning. 

2.8 KÄLLKRITIK  

För att använda oss av så trovärdiga källor som möjligt har vi haft begreppen aktualitet 

och ursprung i åtanke. Aktualitet handlar om hur ny källan är och ursprung innefattar 

om det är en förstahands- eller andrahandskälla. Vi har försökt att använda oss av 

förstahandskällor i så bred uträckning som möjligt, då vi är medvetna om att det finns 

en risk att andrahandskällor kan vara felaktigt citerade (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

89). För att få så nya källor som möjligt har vi försökt att ta hänsyn till aktualiteten, men 

vi är medvetna om att bara för att en källa är ny, behöver den inte vara bättre. Vanligt är 

också att nyare verk är baserade på äldre verk (Johansson-Lindfors, 1993, s. 88ff). Med 

tanke på att TM är ett relativt nytt begrepp är de flesta källor vi använt oss av till teorin 

publicerade på 2000-talet. Eftersom det handlar om ett nyare begrepp kan viss kritik 

även riktas till källorna genom det faktum att det inte hunnit göras lika mycket studier 

som inom andra väl utforskade områden. Därför har vi valt att använda information om 

Human Resource Management (HRM) också, för att det finns vissa starka kopplingar 

mellan dessa forskningar.  

 

De källor vi valt att främst använda oss av har vi hittat via EBSCO, vi anser att detta är 

en pålitlig källa med hög trovärdighet då den innehåller vetenskapliga artiklar där 

många är peer reviewed och citerade artiklar. Av de artiklar vi använt oss av till 

problembakgrunden finns det källor som inte är av vetenskaplig form. Vi är medvetna 

om att de kan ses som mindre trovärdiga i och med det, och därför har vi använt dessa 

källor enbart i syfte att få en bättre förståelse för ämnet i samhället.  
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3. TEORI 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska referensram som står till grund 

för vår studie. Vi kommer att dela upp kapitlet i tre huvudsakliga delar där den första 

delen kommer att ge en djupare förståelse för ämnet Talent Management, den andra 

delen kommer att ta upp teorier om konkurrensfördelar och hur dessa kan knytas till det 

valda ämnet. I sista delen kommer vi att se till de effekter som skapats av Talent 

Management och som kan vara bidragande till konkurrensfördelar.  

3.1 TALENT MANAGEMENT 

I denna första del av teorikapitlet kommer vi att ge en förståelse för vad TM och 

talanger är, hur en TM-process kan se ut samt vilka roller chefer och HR-avdelningen 

har i arbetet med TM. Detta för att sedan kunna skapa en förståelse för hur användandet 

av TM kan leda till konkurrensfördelar. 

3.1.1 TALENT MANAGEMENT I STUDIEN 

Efter det att frasen ”the war for talent” uppkom 1997 av några McKinsey- konsulter har 

TM fått mycket akademiskt intresse (Collings & Mellahi, 2009, s. 304). Detta har gjort 

att det har skett en förändring från det traditionella HR till att använda talang som en 

fördel för företagen i dagens konkurrenskraftiga miljö (Collings & Mellahi, 2009, s. 

304). Trots att teorin kring TM är relativt ny så finns det många olika definitioner kring 

begreppet. Vi kommer att gå igenom de vanligaste definitionerna och knyta samman 

dessa för att läsaren ska få en bättre förståelse hur vi valt att använda oss av begreppet. 

En vanlig definition gällande TM är att det handlar om integrerade HR- metoder som 

syftar till att attrahera och behålla rätt människor på rätt jobb och rätt tid (McDonnell 

m.fl., 2010, s. 151). Schweyers (2004) definition liknar den förklaringen men att det 

även handlar om att få dessa personer att stanna i organisationen för att bidra med deras 

kompetens, få rätt person på rätt plats och hjälpa dem att utvecklas, både för deras och 

företagets skull. Även förmågan att kunna attrahera, rekrytera och motivera 

kompetenserna i företaget för att nå framgång (Schweyer, 2004, s. 2). Ashton och 

Morton (2005) betonar också vikten av att ha rätt personer på rätt plats vid rätt tidpunkt 

och har det som en av deras huvuddelar i vad TM handlar om. Vad det mer innehåller är 

att talangerna i företaget ska överträffa konkurrenternas talanger samt att det handlar om 

en långsiktig plan (Ashton & Morton, 2005, s. 29). 

TM beskrivs även som en process som hjälper företag att effektivisera traditionellt HR- 

arbete för att kunna möta framtida behov och uppnå strategiska mål (Lewis & Heckman 

2006, s. 139f; Silzer m.fl., 2009, s. 18). Även Collings och Mellahi (2009, s. 304f) 

menar att TM är processer och aktiviteter som bidrar till konkurrensfördelar mot sina 

konkurrenter. Utifrån dessa beskrivningar och resonemang kommer vi att använda oss 

av begreppet TM. Vi ser det främst som att arbeta för att ha rätt person på rätt plats och 

vid rätt tidpunkt och att få medarbetarna att vilja stanna i organisationen med hjälp av 

denna process. Det handlar alltså om att attrahera, utveckla och behålla talangerna på 

företaget. 

3.1.2 TALANGER 

En förutsättning för att lyckas med TM är talangerna inom företaget och att attrahera 

dessa talanger till företaget. Genom uppsatsen förekommer begreppet talang frekvent 

och vi vill därför ge en förståelse för vad vi menar med talanger i detta arbete. Att hitta 

och attrahera begåvade människor som är ambitiösa och duktiga på vad de gör, är en av 

de viktigaste aspekterna inom TM. De andra aspekterna som är viktiga att hantera för att 



TALENT MANAGEMENT  LINDQVIST EMMA 

EXAMENSARBETE 30HP, VT 2012  OLOFSSON ERIKA 

13 

 

lyckas bra med TM är att kunna behålla talanger inom företaget och att utveckla de 

talanger som finns i företaget. Innan sökandet av talanger kan ta vid så måste företaget 

identifiera de urvalskriterier för att kunna utvärdera potentiella kandidater, här kan det 

skilja sig mellan företag, att olika företag söker olika talanger. Rekryteringen ska sedan 

i första hand ske internt men kan även ske externt i de fall där detta behövs (Davis m.fl., 

2007, s. 24). Vad utgör då en sådan talang och hur hittar man dessa? 

Nationalencyklopedin ger en definition av ordet talang som ser ut så här ”medfödd 

lätthet att tillägna sig viss färdighet” (National Encyklopedin, 2012). Ordet talang 

liknas med begåvning och fallenhet (National Encyklopedin, 2012). Begreppet 

förknippas ofta med prestationer inom idrott, musik, dans m.m. Som vi tidigare nämnt 

så är det betydligt lättare att urskilja talanger genom att se vem som gör mest mål eller 

vem som sjunger bäst, men att hitta dessa talanger inom företagande är inte riktigt lika 

enkelt.  

Talang inom företag kan ses som en speciell attityd eller en hög mental förmåga för 

något, talangen är inte begränsad till vissa ansvarsområden eller kvalitéer utan verkar på 

alla nivåer och roller. En talang ska kunna leda andra och ha förmågan att leda sig själv 

och genom detta kunna föra sig själv framåt, de ska även ha en inspirerande 

personlighet som bidrar till en inspirerande miljö inom företaget (Davis m.fl., 2007, s. 

21; Rosendahl, 2011). Talang handlar om långt mer än formella meriter, att brinna för 

det man gör är en avgörande förutsättning för att lyckas. Att ha analytisk förmåga, 

drivkraft och motivation är några element som starkt kopplas samman med talang. En 

talang kan även framställas som någon som är på väg någonstans, någon som har en 

vilja att bli något. Emellertid är personen inte riktigt där än, en talang är alltså inte helt 

fullfjädrad (Davis m.fl., 2007, s. 21ff; Förborgen, 2010; Suraga mfl., 2012). En talang 

har förmågan att kunna lösa komplexa problem som uppstår och hitta nya förbättrade 

vägar till effektivitet. En aspekt att komma ihåg är att talangen varierar från företag till 

företag och tar olika former beroende på kontexten (Davis m.fl., 2007, s. 21ff).   

Talanger är alltså individer som visar överlägsna resultat och inspirerar andra. De 

personifierar de värden och den kultur som organisationen eftersträvar, social och 

känslomässig kompetens är personliga egenskaper som de besitter och som bidrar till att 

de är inspirerande för andra. Konkurrensen om talangerna har hårdnat vilket gör att det 

är ännu viktigare för företagen att hitta talanger och att inte missa de talanger som redan 

finns inom förtaget.  

3.1.3 TALENT MANAGEMENTPROCESSEN 

Vi har nu gett en inblick i vad TM är och hur vi valt att använda det i denna studie. En 

del av det hela som vi ännu inte gett en förståelse för är hur det i praktiken tillämpas. 

Det finns ingen exakt modell för att tillämpa TM eftersom att de flesta organisationer är 

olika till viss grad och därför måste anpassa delar av tillämpningen efter sina 

förutsättningar. För att ändå ge en inblick och skapa en bild av hur det kan användas så 

kommer vi att redogöra för en TM-process som vi anser ger en bättre förståelse för hur 

TM genomförs i företag i stora drag. Denna process kan ses som en utgångspunkt där de 

olika delarna anpassas i olika utsträckning efter företaget som ska implementera TM. 

Cheese m.fl. (2008) har utvecklat en modell som är uppbyggd som en cykel och indelad 

i fyra funktioner: ”define”, ”discover”, ”develop” och ”deploy”. Dessa funktioner 

måste gå i linje med varandra och med företagets affärsstrategi, de måste också vara väl 

integrerade i organisationen för att kunna skapa en positiv TM-strategi. För att kunna 

skapa detta krävs ett starkt ledarskap, tydligt formulerat strategier i företaget och en 
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stark tro på värdet av talanger som genomsyrar hela organisationens tankesätt och 

kulturen i företaget (Cheese m.fl. 2008, s. 58; Powell & Lubitsh, 2007, s. 24ff). 

 

Figur 2. TM- processen (Cheese m.fl., 2008) 

I den första funktionen, ”define”, så definieras behoven av talang genom att skapa en 

förståelse för affärsstrategin. Hur ser framtiden ut, vilka mål har vi och vilka marknader 

vill vi nå ut till? Genom detta kan företaget se vilken typ av talang som behövs för att 

uppnå strategin de får fram deras ”critical talent needs” som kommer att bära upp 

affärsstrategin (Cheese m.fl., 2008, s. 64; Powell & Lubitsh, 2007, s. 24ff). Nästa 

funktion, ”discover”, handlar om att se möjligheter för vart talangen kan tänkas komma 

ifrån. Här måste företagen se vilka interna talanger företaget har och vilken ny talang 

som behövs inom företaget. Talangförsörjningen måste vara något som pågår 

kontinuerligt för att säkerställa att de talanger som krävs för att uppnå de uppsatta målen 

finns (Cheese m.fl., 2008, s. 68; Powell & Lubitsh, 2007, s. 24ff). Tredje funktionen är 

”develop” och handlar om att företagen ska ha förmågan att utveckla de talanger som 

finns inom företaget. Detta gör de genom att se till att de anställda ständigt tar till sig 

nya och utvecklar sina befintliga färdigheter. Att se till att de anställda är förberedda 

och redo för nya utmaningar i form av nya arbetsområden eller förändrade 

förutsättningar (Cheese m.fl., 2008, s. 78; Powell & Lubitsh, 2007, s. 24ff). Sista 

funktionen, ”deploy”, är att företaget matchar talanger efter var de behövs och passar 

bäst, detta för att möta behoven de har nu och framtida utmaningar och möjligheter. 

Helt enkelt att hitta rätt person för rätt plats (Cheese m.fl., 2008, s. 78; Powell & 

Lubitsh, 2007, s. 24ff). Arbetet med dessa fyra funktioner är en process som ständigt 

måste pågå inom företaget, om någon av dessa funktioner inte fungerar eller stannar av 

så riskerar företaget att inte hänga med i utvecklingen. Cheese m.fl. (2008, s. 233) 

menar att organisationer som jobbat med TM behandlar talang som en strategisk 

tillgång som måste investeras i och inte endast ses som ännu en resurs som ska hanteras. 

Genom detta gör företagen investeringar som bygger upp organisationens kapacitet att 

hitta, behålla och utveckla talanger och på detta sätt skapa värde som är svårt för 

konkurrenterna att efterlikna (Romans & Lardner, 2005; Cheese m.fl., 2008). 

3.1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT FUNGERANDE TALENT 

MANAGEMENT- ARBETE 

Då vi valt att fokusera på Sverige, går det se att i dagens Sverige är det inte lika vanligt 

att högutbildade stannar på ett företag hela livet. Det är färdigheterna och kunskaperna 

hos medarbetarna som är det viktiga för företaget (Schweyer, 2004, s. 12) och det är 

människorna som bidrar till framgång och möjligheten för företaget att kunna nå sina 
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mål (Heinen & O’Neill, 2004, s. 71). Människor rör på sig och byter arbetsplatser och 

det är därför viktigt för företagen att hitta strategier hur de ska göra för att kunna behålla 

kunskapen i företaget, då talangfulla medarbetare kan välja att byta arbetsplats när de 

vill (Scweyer, 2004, s. 16). 

Heinen och O’Neill (2004, s. 70) har kommit fram till vissa huvudfaktorer för att kunna 

lyckas med TM och visar på en process hur företag ska koppla samman affärsstrategin 

med talangstrategin. Företaget börjar med att granska sin affärsstrategi och identifierar 

sedan vilka frågor de har gällande talang som de måste lösa för att lyckas (Heinen & 

O’Neill, 2004, s. 71f; Romans & Lardner, 2005, s. 17f). Därefter ska företaget analysera 

hur de på så effektivt sätt som möjligt ska ta sig vidare och även se framåt för att kunna 

identifiera vad det finns för kommande luckor som kommer måsta fyllas inom de 

närmaste åren. Det är viktigt att företagen tänker både kortsiktigt och långsiktigt. 

Genom hänsyn på hur talangproblemen kan komma att påverka företagets framgång ska 

talangluckorna prioriteras och tas i beaktning hur företaget ska arbeta mot att fylla dessa 

luckor (Heinen & O’Neill, 2004, s. 71f).  

Det finns även en process som kallas ”talangöversyn”. Den processen handlar om vad 

företaget har för problem och TM-processen vi förklarade ovan är grunden till den. 

Medarbetarna börjar med att sammanfatta vad de har för mål och ambitioner i en 

karriärplan. De visar detta för deras chefer, och en diskussion uppkommer där 

medarbetaren får feedback på dennes karriärplan. Därefter hålls ett talangöversynsmöte, 

där det diskuteras problem och möjligheter hur företaget kan utveckla en plan för de 

anställda som är framträdande. Exempel på en fråga som kan diskuteras är om det är rätt 

personer på rätt plats och om de utför sitt arbete på bästa sätt (Heinen & O’Neill, 2004, 

s. 75ff). Sista steget är att även VD:n ska vara med på ett möte där samma diskussion 

förs och det tas upp det som sagts på det tidigare mötet och vilka möjligheter som finns. 

Under de mötena ska personalen även här få feedback (Heinen & O’Neill, 2004, s. 77f).  

3.1.5 CHEFERNAS ROLL 

För att lyckas med att implementera TM i organisationen har chefer på alla nivåer en 

viktig roll. Alla chefer inom organisationen måste sträva efter att upprätthålla en 

högpresterande miljö inom organisationen, sätta höga förväntningar både på individerna 

och på organisationen som helhet. För att främja talang ska cheferna identifiera var det 

finns möjlighet för kompetensutveckling och investera i den (Cheese m.fl., 2007, s. 

224;Hirsh, 2004, s. 236ff). Detta för att kunna utveckla och bygga vidare på att låta 

medarbetarna göra det de är duktiga på och ge dem möjlighet att testa på mer saker de 

skulle kunna göra, detta leder i sin tur till fördelar för företaget med duktigare 

medarbetare (Cheese m.fl., 2007, s. 224).  

En chef måste lägga mycket tid och fokus på talang då det är strategiskt och det är 

viktigt att resten av organisationen förstår att det är viktigt med talang i företaget 

(Cheese m.fl., 2007, s. 222). Fördelarna med att investera i talang är inte lika tydliga 

som för andra beslut på marknaden, därför är det viktigt att chefer tar långsiktiga 

strategiska beslut, som kommer att löna sig i längden (Cheese m.fl., 2007, s. 222). För 

att kunna använda sig av TM i företaget och få ut så mycket som möjligt är det viktigt 

att cheferna är engagerade. Michaels m.fl. (2001, s. 22) och McDonell m.fl. (2010, s. 

151) menar att det viktigaste är att alla chefer inom organisationen inkluderar ett ”talent 

mindset”. Att kunna använda sig av ett ”talent mindset” kräver att chefen är tydlig i sitt 

ledarskap och använder det för att skapa drivkraft för att vilja utveckla och fokusera på 

talang genom hela företaget (Cheese m.fl., 2007, s. 22ff).  
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Ett ”talent mindset” innebär en övertygelse om att överträffa sina konkurrenter genom 

att ha bättre talanger i företagets alla nivåer, och att alla medarbetare har potential som 

är värd att utveckla (Michaels m.fl., 2001, s. 22; Ashton & Morton, 2005, s. 29). Vidare 

menar de att chefer som har ett ”talent mindset” gör TM till en stor och viktig del av sitt 

jobb och nämner sex delar som chefen måste ha i åtanke för att kunna använda TM som 

en viktig del av deras jobb. För det första måste VD:n på företaget vara passionerad och 

tro på att använda sig av ett ”talent mindset” och våga göra djärva handlingar. Alla 

ledare i organisationen måste sätta mål med standarden på företaget vad gäller 

kvaliteten på talangerna, hur denne ser på de olika medarbetarnas prestationer 

(Schweyer, 2004, s. 148). Nästa steg handlar om att företaget och dess chefer ska se 

företaget som en helhet, de ska vara inblandade i besluten som sker i de olika leden, 

men medarbetarna ska även ha en viss frihet (Michaels m.fl., 2001, s. 27f). För att 

lyckas med TM och för att kunna använda sig av TM måste mycket tid läggas på den 

frågan, det är ingenting som går av sig själv i en organisation. Detta för att kunna stärka 

kompetenserna i företaget och engagera medarbetarna (Michaels m.fl., 2001, s. 30; 

Schweyer, 2004, s. 148).  

För att kunna införa ett framgångsrikt TM måste cheferna på företaget se till så att ett 

”talent mindset” införs på alla nivåer på företaget och inte endast på ledningsnivå, vilket 

är den fjärde punkten (Michaels m.fl., 2001, s. 31; Hughes & Rog, 2008, s. 751). Vidare 

måste det investeras pengar i ”talent mindset” för att kunna utveckla frågor som 

anställningar, bonusar och så vidare. Den sista delen handlar om att cheferna ska hålla 

sig själva och de andra cheferna ansvariga för att kunna styrka gruppen talanger de har 

skapat. Det är inte helt enkelt att uppnå alla dessa delar, men en viktig utgångspunkt är 

att alltid ha talangfrågan i åtanke när det diskuteras och frågor ska prioriteras. Det kan 

betyda att andra frågor får läggas åt sidan (Michaels m.fl., 2001, s. 36f), det är även 

viktigt för att engagera medarbetarna (Hughes & Rog, 2008, s. 746). 

Cheese m.fl. (2007, s. 224) menar att ett ”talent mindset” är uppbyggt på två delade 

grunder. För det första ska medarbetarna förstå vikten av talang i företaget och att det 

bidrar till en fördel när de ska skilja sig från konkurrenterna. Den andra delen handlar 

om att medarbetarna förstår att de kan bidra personligen till att öka den talang som finns 

tillgänglig för deras organisation. Dessa två grunder hjälper organisationen att genom 

ett talent mindset uppnå en gemensam vision. ”Din vision är där du vill vara och talang 

är motorn för att komma dig dit” Annette Law, chef för organisationsutveckling i UPS 

(Cheese m.fl., 2007, s. 224).  

3.1.6 HR-AVDELNINGENS ROLL I TALENT MANAGEMENT 

Som vi tidigare nämnt så har TM utvecklats från och är en del av HRM, många företag 

idag har Human Resource (HR) avdelningar som arbetar med bland annat 

personalfrågor. I detta avsnitt vill vi klargöra för vad HR- avdelningens roll i TM är. 

HR- avdelningen på ett företag ska fylla en viktig funktion i arbetet med TM, detta 

genom att arbeta med hur företaget på ett övergripande plan ska kunna behålla 

kompetensen som behövs inom företaget för att kunna komma fram till hur talangerna 

ska hanteras utifrån de behov och mål som företaget har. HR- avdelningen förväntas se 

till att de nuvarande ledarna inom företagen har rätt kompetens för att leda företaget 

men även att de framtida ledarna tillåts utvecklas (Farley, 2005, s. 55). 

Först handlar det om att HR- avdelningen tillsammans med den övriga verksamheten 

ska upptäcka kopplingen mellan människorna inom företaget och finansiella mått på 

framgång. Sedan måste HR- avdelningen identifiera de behov av resurser som finns 
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inom företaget och som företaget behöver för att kunna nå de uppsatta målen och sedan 

arbeta fram strategier för hur dessa behov ska fyllas. Utifrån dessa mål och 

framarbetade strategier kommer sedan hela organisationen samarbeta tillsammans med 

HR- avdelningen för att säkerhetsställa en effektiv och kontinuerlig hantering av 

talangerna. Hur dessa ska utnämnas, behållas och utvecklas inom organisationen 

(Farley, 2005, s. 56ff). Farley (2005, s. 56ff) understryker således att HR- avdelningens 

roll är sedan att kontinuerligt driva på arbetet med TM. Detta betyder inte att det är HR- 

avdelningens ansvar att genomföra hela processen men de ska verka som ett stöd för de 

chefer som finns inom organisationen och se till att hanteringen av talangerna fungerar i 

linje med den uppsatta strategin. TM är alltså något som måste finnas inbäddat i 

företagets verksamhet och kultur och som måste upprätthållas av alla inom 

organisationen. Ansvaret för att se behovet och upptäcka talang ska inte enbart vara HR- 

avdelningens ansvar utan detta ska ske genom alla chefer och medarbetare inom 

organisationen, alla måste se sitt ansvar till ett fungerande TM (Cheese m.fl., 2008, s. 

222; Farley, 2005, s. 56ff). 

Sammanfattningsvis för chefens och HR:s roll så måste TM och talanger vara hela 

organisationens ansvar, HR- avdelningen och högt uppsatta chefer inom organisationen 

har en nödvändig roll för att arbetet med TM ska fungera. Ett ”talent mindset” måste 

finnas inbäddat genom hela organisationen och kulturen inom denna, således måste alla 

inom organisationen identifiera sig med och vårda talang på ett sätt som är fördelaktigt 

för hela företaget (Cheese m.fl., 2008, s. 233).  

 

3.2 KONKURRENSFÖRDELAR GENOM TALENT MANAGEMENT 

Efter att ha fått en bättre förståelse av TM och implementeringen av detta i företagen 

kommer vi nu gå in på hur detta kan användas för att skapa konkurrensfördelar. Hur ett 

företag använder TM och hur detta implementeras i företaget har inverkan på huruvida 

detta kan leda till fördelar för företaget. Många företag kan tycka att de arbetar med TM 

men detta kanske endast är för att det ser bra ut på pappret och då är det viktigt att se till 

att det verkligen görs på rätt sätt. De tidigare nämna delarna har alla sin vikt i att bidra 

till konkurrensfördelar och nu kommer vi att gå in mer på hur dessa skapas. Att skapa 

konkurrensfördelar för ett företag är mycket viktigt för att överleva och kunna behålla 

sin plats på marknaden eller förstärka sin position, beroende på vad som ligger i linje 

med företagets strategi.  

3.2.1 RESOURCE BASED VIEW 

Resource Based View (RBV) används för att bestämma de strategiska resurserna som 

finns tillgängliga för ett företag och för att bidra till att utvärdera och analysera vilka 

interna faktorer som kan påverka utvecklingen hos företag (Clegg m.fl., 2011, s. 84; 

Wills-Johnson, 2008, s. 215f). Företaget ses som en enhet av olika tillgångar som 

skapas, utvecklas och förbättras med tiden och har genom området RBV lett till ett 

större intresse för att identifiera resurser och kompetenser för att se hur det går att 

generera vinst (López, 2005, s. 662). RBV bygger på kompetens och resurser, de interna 

styrkorna för företaget och kan hjälpa företag att identifiera resurser och kompetens som 

inte används till fullo (Kaushik & Khokhle, 2011, s. 67f; Wills-Johnson, 2008, s. 215). 

Företag är inte identiska utan de flesta är olika på något plan, men det finns många 

företag som erbjuder samma varor och tjänster. Därför är det viktigt att varje företag ser 

till sina interna resurser och kompetenser för att kunna utnyttja dessa till fullo och på så 

sätt få konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Genom att utnyttja dessa resurser 
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till sitt max bidrar det till fördelar för företaget då de kan stärka företagets position på 

marknaden. Fördelaktigt är om företaget hittar resurser som är svåra för konkurrenterna 

att efterhärma, då det kan leda till en meningsfull och långvarig konkurrensfördel 

(Clegg m.fl., 2011, s. 90; Helfat & Peteraf, 2003, s. 997).  

RBV består av företagets interna kompetenser och resurser, kompetens är något som 

blir starkare ju mer det används och därför med tiden även svårare för konkurrenter att 

imitera. Det kan ses som mönster av interaktion, som tillexempel ett företags rutiner. 

Andra delar som hör till företagets kompetenser kan vara företagets rykte, kulturen och 

värden i företaget (Clegg m.fl., s. 86). Resurser är det som är knutet till en viss individ i 

företaget och går därför att byta ut. Om en viss person slutar på företaget försvinner en 

del av företagets resurser med den personen. Därför är det viktigt att företag strävar 

efter att få sina resurser unika och svåra för företag att kopiera så de skiljer sig från 

konkurrenterna samt att arbeta för att medarbetarna ska stanna kvar i företaget för att 

inte värdefulla resurser ska gå till spillo (Clegg m.fl., 2011, s. 86f; Wills-Johnson, 2008, 

s. 215f). Genom detta ser vi igen vikten av att sträva efter att få de talangfulla 

medarbetarna att stanna inom företaget. Det är resurserna som kan ses som företagets 

insats i dess produktion eller serviceprocess. Exempel på resurser är finansiella, fysiska 

och mänskliga (Clegg m.fl., 2011, s. 87f). Resurser kan vara både påtagliga och icke 

påtagliga. Till de påtagliga resurserna hör fastigheter, arbetskraft, ofta de 

egenskapsbaserade resurserna. Till de icke påtagliga resurserna hör medarbetarnas 

kunskap och erfarenhet, rutiner och företagets rykte (Wills-Johnson, 2008, s. 218). 

Även kultur, varumärket och andra faktorer som är svåra att ta på och därför väldigt 

svåra för konkurrenterna att imitera. De brukar även kallas kunskapsbaserade resurser 

(Clegg m.fl., 2011, s. 87). Dessa värdefulla och sällsynta resurser och kompetenser kan 

komma att leda till konkurrensfördelar (Brahma & Chakraborty, 2011, s. 9), vilket vi 

kommer att visa på i de följande teorikapitlen.  

3.2.2 KÄRNKOMPETENSER 

Strategin handlar om att ett företag måste sträva efter att inneha överlägset kunnande 

eller en överlägsen förmåga för att nå en dominant ställning på den marknad de verkar 

på. Kärnkompetensen består inte endast av produkter och innovationer utan 

kompetensen inom företaget spelar en stor roll (Prahald & Hamel, 1990; Collins & 

Montgomery, 1995; Mooney, 2007; Srivastava, 2005), denna kompetens är det som vi 

kommer titta på i vår studie. Begreppet kärnkompetens grundades av Prahalad och 

Hamel (1990) som beskriver kärnvärdena i företaget som: Limmet som binder ihop den 

befintliga verksamheten och är motorn för utvecklingen av nystartade verksamheter 

(Prahalad & Hamel, 1990, s. 6f). Utifrån deras definition av kärnvärden har sedan 

Axelsson (1998) utvecklat den och nu lyder en definition enligt följande:  

 
”Kärnkompetens är de mest kritiska och mest 

utslagsgivande resurser ett företag förfogar över, och som 

är svårast för andra att kopiera när den i ett antal processer 

kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som 

företaget strävar emot” (Axelsson 1998, s. 194). 

 

Organisationens kärnkompetens är med andra ord den unika uppsättning av färdigheter 

som företaget har och som ger dem en hållbar konkurrensfördel. Kärnkompetensen ger 

grunden för innovation och ger tillgång till en mängd nya produkter och marknader och 

ger grunder för de konkurrensfördelar företaget har (Clegg m.fl., 2011, s. 94f). 
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Kärnkompetens är inget som minskar då man använder det. Till skillnad från fysiska 

tillgångar, vilka kan försämras över tiden, ökar kompetensen när den används och delas 

med andra. Om kompetensen inte utnyttjas finns risken för att den kommer att avta och 

tillslut försvinna helt (Prahalad & Hamel, 1990, s. 6). När företaget ska identifiera sin 

kärnkompetens finns tre kriterier de kan utgå ifrån när de urskiljer denna kompetens. 

Enligt Prahalad och Hamel (1990) är kärnkompetens de resurser och kompetenser som 

uppfyller dessa tre kriterier: 

 
 Vara svår att imitera 

 Ge ett betydande bidrag till kundupplevd nytta 

 Ge access till många marknader 

(Prahald & Hamel, 1990; Clegg m.fl., 2011, s. 94). 

 

Idag agerar företag på en marknad som ständigt växer och förändras i takt med den 

ekonomiska utvecklingen, nya teknologiska innovationer (Nyberg, 2007, s. 6). Detta 

ställer högre krav på effektivitet hos företag och för att upprätthålla konkurrenskraft 

fokuserar de i allt större utsträckning på sina resurser, kapaciteter och deras 

kärnkompetens. Organisationens framgång bygger på att tillfredsställa kundens behov 

bättre än konkurrenterna kan göra. Utmaningen i detta ligger dock i att kundens behov 

är tilltagande och förändras över tiden som ett resultat av omvärldens utveckling (Doyle 

& Stern, 2006, s. 19ff). 

 

3.2.3 VARAKTIGA KONKURRENSFÖRDELAR  

När företaget har identifierat sina kärnkompetenser genom att uppfylla de tidigare 

nämnda kriterierna är det till fördel för företaget att sträva efter att få dessa 

kärnkompetenser till varaktiga konkurrensfördelar för företaget. Detta för att kunna 

överträffa sina konkurrenter och ha kärnkompetenser som är starka och som överträffar 

konkurrenternas på ett sätt som hjälper företaget att utvecklas och nå sina mål. Barney 

(1991) gör skillnad på konkurrensfördelar och varaktiga konkurrensfördelar. För att 

kunna se vad som utgör en varaktig konkurrensfördel är det nödvändigt att se att de 

resurser som ett företag har är heterogena och inte alltid går att överföra mellan företag. 

För att visa på vad som krävs för att ett kärnvärde ska bli en varaktig konkurrensfördel 

har Barney (1991) satt upp kriterier som är nödvändiga att resurserna har för att kunna 

utgöra potentiella varaktiga konkurrensfördelar dessa kriterier bildar tillsammans 

ramverket VRIO och innehåller dessa kriterier: 

 Värdefull - Kärnkompetensen ska utnyttja möjligheter och/eller neutralisera hot 

som finns i företagets omgivning. Alltså ska denna bidra med en betydande 

fördel i ett strategiskt viktigt område.  

 Sällsynt – Kärnkompetensen måste vara sällsynt bland ett företags nuvarande 

och potentiella konkurrens och den ska ge företaget en unik fördel.  

 Icke imiterbar - Måste vara unik och konkurrenterna ska inte kunna kopiera 

konkurrensfördelen genom att identifiera resursen som är till grund för den. 

 Effektivt organiserad - Ett företags potential för att skapa ett konkurrensövertag 

beror på värdet, sällsyntheten, unikheten av dess resurser och förmågor. Dock 

måste företaget vara organiserat så att de kan utnyttja dessa kärnkompetenser på 

ett sådant sätt att det blir varaktiga konkurrensfördelar för företaget. 

(Barney, 1991; Clegg m.fl., 2011, s. 93ff) 
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Figur 3. Varaktig konkurrensfördel, Egen tolkning 

För att skapa en varaktig konkurrensfördel måste dessa kriterier ses i kombination med 

varandra och inte enskilt. Att ett företag har varaktiga konkurrensfördelar betyder inte 

nödvändigtvis att de varar för evigt utan att de ska överleva konkurrenters försök att få 

samma fördel. Oförutsedda externa förändringar kan dock leda till att det som en gång 

var en varaktig konkurrensfördel för ett företag inte längre är lika värdefullt (Barney, 

1991, s. 103). För att TM ska kunna generera i varaktiga konkurrensfördelar så behöver 

dessa kärnkompetenser uppfylla dessa fyra kriterier. För att genom TM lyckas skapa 

dessa har Michaels m.fl. (2001, s. 11) kommit fram till fem viktiga delar som är 

betydande för att företag ska kunna omvandla TM till en konkurrensfördel. Vi kommer 

nu gå igenom dessa fem delar och visa på de faktorer som kan ha betydelse för att få 

konkurrensfördelar genom TM (Michaels m.fl., 2001, s. 11). Detta kommer användas i 

studien för att kunna analysera hur företaget arbetar med TM. 

 

Utveckla ett ”talent mindset”. Utformandet av ett ”talent mindset” är mycket viktigt hos 

alla ledarna i organisationen för att kunna fokusera på och utveckla talangen (Michaels 

m.fl., 2001, s. 11; Cheese m.fl., 2007, s. 22ff). En längre beskrivning om vad det 

innebär hittar ni i del 3.1.5, där vi utvecklat begreppet i samband med ledarens roll.  

Skapa bra förutsättningar för personalen. En viktig del i att attrahera medarbetare 

handlar om att medarbetarna ska känna sig passionerade för arbetet med en möjlighet att 

utvecklas (Michaels m.fl., 2001, s. 41; Hughes & Rog, 2008, s. 746). ”Employee Value 

Proposition” (EVP) kan översättas som den anställdes värdeerbjudande och innebär allt 

som en anställd upplever och får ut av företaget. Här ingår alla faktorer som till exempel 

miljön, medarbetarna, och hur väl den anställdes behov uppfylls, ett starkt EVP lockar 

nya medarbetare (Michaels m.fl., 2001, s. 43). Detta kan också liknas med Employee 

branding, vilket handlar om hur företag lyckas vara en attraktiv arbetsgivare och locka 

talanger till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Under det senaste decenniet har fokus 

gått från att människorna behöver företagen, till att det är företagen som behöver de 

mest talangfulla människorna vilket gör att det är viktigt för företagen att ha bra 

erbjudanden för medarbetarna. Annars kan människorna lika gärna välja att arbeta hos 

konkurrenterna (McKinsey 2001; Michaels m.fl., 2001; Universum 2012; Malmsten 

2011). För företaget är resurserna och kapaciteten två viktiga faktorer som leder till 

konkurrensfördelar (Brahma & Chakraborty, 2011, s. 9).  

Varaktig 
Konkurrensfördel 

Värdefull 

Sällsynt 
Icke 

imiterbar 

Effektivt 
organiserad 
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Bygga upp din rekryteringsstrategi. Inom rekryteringen har skiftet gått från att endast 

skapa sina egna talanger i företaget, till att även försöka hitta externa talanger och på så 

sätt få in talang i företagets alla nivåer och hela tiden sträva efter att hitta nya talanger 

(Michaels m.fl., 2001, s. 69f). Anställa rätt personer kommer bli allt mer viktigt så det 

är av stor betydelse att ha bra rekryteringsstrategier (Michaels m.fl., 2001, s. 93). 

Cheese m.fl., (2007) håller med om det, och menar att företaget först ska se vilken 

kompetens som finns i företaget, för att veta vilken kompetens som behövs.  

Sammanfläta utveckling i organisationen. Då många av de talangfulla människorna inte 

är färdigutvecklade är det viktigt att företagen satsar på utveckling för medarbetarna i 

företaget (Michaels m.fl., 2001, s. 95). Att fokusera på utveckling av talangerna är ett 

långsiktigt mål då det kommer att leda till att fler vill arbeta hos dem. Här ingår även 

coachning och feedback som viktiga verktyg, som ska handla om både styrkor och 

svagheter och även bidra till att de känner att de har någon som tror på deras förmågor 

(Michaels m.fl., 2001, s. 99; Berger & Berger, 2011, s. 217f). Coaching ska leda till 

fördelar för både medarbetarnas trivsel samt organisationens utförande och resultat 

(Berger & Berger, 2011, s. 218).  

Skilja på olika personer och ge dem bekräftelse. Eftersom olika personer presterar olika 

kan det vara till fördel för företaget att ge olika fokus på olika personer och investera 

mer i de mest lovande för att behålla dem (Michaels m.fl., 2001, s. 126ff). En stor 

anledning till varför människor inte stannar på sina arbetsplatser är att de inte känner sig 

uppskattade, därför är det viktigt att visa alla medarbetare uppskattning. Det faktum att 

företag investerar olika i olika medarbetare medför även ett etiskt dilemma (Michaels 

m.fl., 2001, s. 129). Det är viktigt för företag att inte bara satsa på talangerna och helt 

glömma bort de andra i företaget (Michaels m.fl., 2001, s. 133, Heinen & O’Neill, 2004, 

s. 80). 

Alla dessa fem delar är mycket viktiga, och det som ledningen i företaget måste börja 

med att fråga sig är om de har talang som en av deras viktigaste prioriteringar. För att 

lyckas måste svaret på den frågan vara ja (Michaels m.fl., 2001, s. 159). 

För att sammanfatta den här delen av teorikapitlet så 

har vi utifrån områdena vi tagit upp om RBV, 

Kärnkompetenser och Konkurrensfördelar gjort en 

illustration med syfte att förtydliga det samband vi ser 

mellan dessa. Av alla resurser och kompetenser som ett 

företag innehar så är de resurser som är mest kritiska 

och avgörande och som uppfyller de tidigare nämnda 

kraven om imiterbarhet, bidrag till kundupplevd nytta 

och access de som är ett företags kärnkompetenser. När 

dessa kärnkompetenser utvecklas och förbättras så kan 

detta skapa konkurrensfördelar för företaget och de 

konkurrensfördelar som uppfyller de fyra kriterierna 

om den är värdefull, sällsynt, icke imiterbar och 

effektivt organiserad. De kärnkompetenser som 

uppfyller dessa kriterier är de som blir ett företags 

varaktiga konkurrensfördelar. 

Figur 4. Vägen till varaktiga konkurrensfördelar, Egen 

tolkning 

Varaktiga 
konkurrensfördelar 

Kärnkompetenser 

Resurser & Kompetenser 
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3.3 MÖJLIGA EFFEKTER OCH KONKURRENSFÖRDELAR 

Om ett företag lyckas med genomförandet av TM så att detta skapar varaktiga 

konkurrensfördelar påverkas hela företaget och dess anställda positivt ur flera aspekter 

(Heinen & O’Neill 2004, s. 67ff). Det vi kommer att ta upp i den här sista delen av 

teorikapitlet är de delar av företaget som vi kan se påverkas i hög grad av TM och vilka 

effekter detta får. Dessa effekter kan bidra till, vara grunden för eller utgöra 

konkurrensfördelar för företaget. Genom vårt arbete med teorin har vi kommit fram till 

dessa möjliga effekter: motivation, produktivitet och prestation, personalomsättning, 

rekrytering och förändringar i organisationen. Av de effekter som nämnts i tidigare 

forskning är dessa de vi anser mest centrala och som vi därför kommer att använda som 

grund när vi ser huruvida TM har skapat konkurrensfördelar för företaget. 

3.3.1 MOTIVATION 

Enligt Maslows behovspyramid har människor fem olika nivåer av behov för att 

motiveras. För att kunna gå vidare från en nivå till nästa måste den första nivån 

uppfyllas (Maslow, 1943; Sadri & Bowen, 2011, s. 45). Det går att använda Maslows 

behovspyramid för att identifiera de olika förmåner en organisation kan erbjuda för att 

tillgodose sina anställdas behov och det ska i sin tur öka intäkter och minska kostnader 

för företaget (Maslow, 1943; Sadri & Bowen, 2011, s. 45). Genom detta kan även 

organisationen designa lösningar för personalen för att kunna motivera och behålla dem 

och få sina anställda att bli mer lojala. Detta kan i sin tur leda till att företaget minskar 

ruljangsen på personal och de kan rekrytera personal med hög kvalitet, vilket kan leda 

till att produktiviteten ökar (Sadri & Bowen, 2011, s. 45). Pyramidens fem nivåer 

innefattar fysiska behov, säkerhet och trygghet, sociala behov, självrespekt samt 

självförverkligande (Maslow, 1943, s. 372; Greene & Burke, 2007; Schölzel-Dorenbos 

m.fl., 2009). Pyramidens första del, som är längst ner är fysiska behov. Här finns det 

som en människa behöver för att kunna överleva, exempelvis vatten, mat, luft (Maslow, 

1943, s.372ff; Greene & Burke, 2007, s. 117f). För att koppla samman denna nivå till 

arbetet är det motiverande objektet på arbetet ekonomisk ersättning som löner och 

bonusar. Det är väldigt vanligt att företag använder lön för att motivera sina anställda 

och även en viktig faktor för personer när de överväger ett jobb (Sadri & Bowen, 2011, 

s. 45f).  

 

Nästa steg innehåller säkerhet och trygghet, människor vill känna sig säkra från fysisk 

och psykisk skada. När människor har ett jobb kan det här steget ofta kopplas ihop med 

oron kring arbetet (Maslow, 1943, s. 376; Greene & Burke, 2007, s. 117f). En bra lön 

kan bidra till ett säkert sätt att leva på, men arbetet kan även bidra med sjukförsäkringar 

som gör att människorna känner sig tryggare om det skulle hända något (Sadri & 

Bowen, 2011, s. 46). Därefter när trygghetsbehovet är uppfyllt kommer det sociala 

behovet in (Maslow, 1943, s. 380). Människor vill leva i närhet med andra, och det här 

behovet kan uppfyllas av exempelvis familj, vänner eller arbetskamrater som umgås 

utanför jobbet. Trivs människor på sitt jobb och de känner en samhörighet vill de stanna 

kvar där (Maslow, 1943, s. 380f; Schölzel-Dorenbos m.fl., 2009, s. 116; Sadri & 

Bowen, 2011, s. 47). 

Den fjärde nivån handlar om självrespekt och handlar om att människor vill ha respekt 

och bekräftelse från andra (Maslow, 1943, s.382). Det gör att folk blir mer motiverade, 

samt att självförtroendet blir bättre vilket leder till att de arbetar bättre. När människor 

känner att de gör något bidragande till företaget vill de även stanna kvar (Maslow, 1943, 

s. 382f; Sadri & Bowen, 2011, s. 47f). Den sista och översta delen i pyramiden 
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innefattar självförverkligande vilken innebär att känna sig behövd, som i sin tur 

motiverar och driver beteende (Maslow, 1943, s. 384). När de fyra tidigare nivåerna är 

uppfyllda vill människor sträva efter att förbättra sig själv och även människor omkring 

dem (Maslow, 1943, s. 384f). Denna nivå bidrar därför till att människor vill göra sitt 

yttersta och det är viktigt att de motiveras och får hjälp till det (Greene & Burke, 2007; 

s. 117f; Sadri & Bowen, 2011, s. 47f).  

Genom att försöka tillgodose behov hos sina anställda kan chefer motivera sina 

anställda genom att erbjuda belöningar som bidrar till att uppfylla det behov som den 

anställde behöver uppfylla. När det behovet har uppfyllts går det inte att använda det 

som motivationsdrivkraft längre utan chefen måste hela tiden se till den anställdes 

behov och hänga med när den anställde flyttar ett steg upp i pyramiden (Sadri & 

Bowen, 2011, s. 45).  

3.3.2 PRODUKTIVITET OCH PRESTATION 

Produktivitet handlar om hur mycket företaget satsar i förhållande till vad som kommer 

ut (Gummesson, 1998, s. 5). För att öka produktiviteten måste medarbetarna känna sig 

motiverade att utföra sitt arbete. Även de mest talangfulla medarbetarna blir begränsade 

i sitt arbete om de inte är motiverade. Genom att lyckas med TM- arbetet så kommer 

detta leda till att talangerna och även övriga medarbetare blir mer motiverade och vill 

utföra sitt arbete och prestera mer än vad som förväntas (Farley, 2005, s. 55ff). Det som 

även fastställts är att om arbetet är för strukturerat och väldigt begränsade kommer detta 

synas i prestationen hos de anställda, de har inte möjlighet att använda kunskaper för att 

utvecklas i sina roller och på så sätt prestera bättre (Huselid, 1996, s. 637). TM-arbete 

påverkar också företagens resultat genom att tillhandahålla organisationsstrukturer som 

främjar delaktighet bland de anställda och låta dem förbättra sina arbetsroller och deras 

prestationer. Exempel på strukturer som kan motverka att prestationen hos de anställda 

hämmas är tvärfunktionella team och arbetsrotation. Alltså för att en talang ska kunna 

prestera inom organisationen och prestera på ett sätt som ökar produktiviteten hos 

företaget så krävs det att organisationen erbjuder en omgivning och kultur som tillåter 

och uppmuntrar detta (Huselid, 1996, s. 638).  

Det är viktigt att veta vilka medarbetare som är de mest produktiva och hur företaget 

kan göra för att göra medarbetarna mer produktiva. Att låta medarbetarna vara med i att 

ta beslut och sätta mål eller lösa problem är saker som kan motivera medarbetarna att 

arbeta hårdare och det leder då till högre produktivitet. Att medarbetarna trivs på 

arbetsplatsen har direkt koppling till högre produktivitet (Bhatti & Qureshi, 2007, s. 57; 

Sadri & Bowen, 2011, s. 45). 

3.3.3 PERSONALOMSÄTTNING  

Personalomsättning är något som är en viktig del ur både ekonomiskt och psykologiskt 

perspektiv för ett företag. Med personalomsättning i detta fall menar vi oplanerade 

förluster av personal som frivilligt lämnar organisationen men som arbetsgivaren skulle 

vilja behålla. Denna typ av avsked är många gånger förenade med höga kostnader, 

förlorade färdigheter och kunskaper, minskad moral, försämrad kundtillfredsställelse 

och finansiella förluster (Frank m.fl., 2004). Det finns tre variabler som har stark 

korrelation med personalomsättning: Medarbetarnas engagemang, identifiering med 

företaget och tvärkulturella skillnader gällande personalomsättningen (Abrams & 

Moura, 2004, s. 131). Om företaget lyckas få de anställda att känna engagemang mot 

företaget så kan deras personalomsättning minska, detta är extra viktigt i en tid då 
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arbetskraften och talangerna inte är lika lojal mot företagen som de varit tidigare och ett 

sätt som kan hjälpa företag som behöver det att minska personalomsättningen på de 

talanger som företaget vill behålla. 

Medarbetarnas engagemang har blivit en kritisk faktor för företagen för att kunna skapa 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenter, medarbetarnas engagemang kan således 

vara en avgörande faktor för om företaget lyckas eller inte. Medarbetarnas engagemang 

kan direkt påverka personalomsättning, produktiviteten, lojaliteten till företaget men 

kan också länkas samman med kundnöjdhet och företagets rykte både som arbetsgivare 

och hos kunderna (Lockwood, 2007, s. 2; Hughes & Rog, 2008, s. 749). Om ett företag 

lyckas med att få engagerade medarbetare så jobbar de hårdare och är villiga att ge det 

lilla extra för företaget som så ofta är viktigt (Lockwood, 2007, s. 3; Hughes & Rog, 

2008, s.749).  Den nivån av engagemang påverkar i sin tur om medarbetarna i företaget 

är produktiva och använder sin fulla potential (Lockwood, 2007, s. 9), detta är alltså en 

aspekt i arbetet med att hitta talanger och få dem motiverade till att göra sitt bästa och 

visa sina enastående förmågor och på så sätt bli en viktig tillgång för företaget. 

Medarbetarnas engagemang kan ses genom olika aspekter i företaget exempel på dessa 

aspekter är: Huruvida de anställda tror på och accepterar organisationens mål och 

värderingar, viljan att ge allt och anstränga sig det lilla extra för att nå de gemensamma 

målen för företaget, viljan att fortsatt vara en del av företaget, upplevda stödet från 

organisationen och huruvida medarbetarna ser personliga utvecklingsmöjligheter hos 

företaget (Abrams & Moura, 2001, s. 131ff; Lockwood, 2007, s. 7). Den andra 

variabeln som påverkar graden av personalomsättning är identifiering med 

organisationen. Denna kan ses som en av de viktigaste variablerna som förknippas med 

hög eller låg personalomsättning och handlar om den enskildes känsla av att vara en del 

av organisationen eller inte (Abrams & Moura, 2004, s.134f; Lockwood, 2007, s. 5f). 

Den sista är tvärkulturella skillnader och handlar om att olika saker påverkar 

personalomsättningen i olika delar av världen, denna aspekt är givetvis viktig men är 

inte något vi kommer att undersöka närmare eftersom att vi har avgränsat vår studie till 

svenska företag (Abrams & Moura, 2004, s. 134f). Dessa variabler är exempel på 

aspekter som tillsammans påverkar om en person trivs eller inte på sitt jobb och detta i 

sin tur styr denna persons intentioner att lämna företaget.   

3.3.4 REKRYTERING  

Vikten av att rekrytera rätt person till rätt plats kan styrkas ytterligare med information 

och siffror om felrekryteringar och hur detta påverkar företaget. Antalet felrekryteringar 

har ökat i Sverige, från 10 % 2007 till 15 % 2011, enligt en undersökning som utförts av 

Poolias kompetensindikatorn (Lagerman, 2011). I de flesta företagen är 

personalkostnaden en av de största kostnaderna. Företag investerar i ny personal och 

man hoppas att man lyckats rekrytera den bästa för just den positionen. Många 

investeringar som företag gör både under rekrytering och vid utvecklingen av anställda 

blir bortkastad när felrekryteringar sker och när värdefulla talanger inom företaget 

försvinner. Kostnaden för varje felrekrytering är svåra att beräkna eftersom de beror på 

vilken roll och funktion personen har och även vilken befattning den har (Lindelöw, 

2008, s. 20). En uppskattning visar att en felrekrytering kostar företagen mellan 500 000 

och 1 500 000 kronor (Lagerman, 2011) och i snitt 700 000 kronor i ett mindre bolag 

(Pwc, 2006). Dessa kostnader beror främst på underprestationer och kostnader vid 

ersättningen av personen exempelvis annonsering, avsatt tid till intervjuer, 

förhandlingar, internutbildning, handledning (Lagerman, 2011). En felrekrytering kan 

förutom dessa kostnader skapa ineffektivitet inom organisationen och därigenom kan 
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göra det svårt för företaget att hålla samma tempo som konkurrenterna och på detta sätt 

få ökade förluster (Lindelöw, 2008, s. 18). Felrekrytering kan ofta leda till missnöje och 

brist på motivation, detta kan i sin tur leda till att medarbetare inte presterar på topp 

(Lagerman, 2011).  

Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan hjälpa ett företag på många sätt genom 

rekryteringsprocesser och nyanställningar, inte minst genom att attrahera rätt sorts 

medarbetare till företaget och på så sätt underlätta för rekryterarna att hitta rätt person.  

För att på ett effektivt sätt kunna hitta rätt person till rätt plats krävs det att företaget 

skapar ett starkt arbetsgivarvarumärke. Detta gör företaget genom att jobba med 

Employer Branding (EB) som innebär att företaget jobbar upp ett varumärke som lockar 

talanger till företaget och för att se till att nuvarande anställda är engagerade i kultur och 

strategi i företaget så att de lever upp till det uppbyggda varumärket (Edwards, 2009, 

s.6; Backhaus & Tikoo, 2004, s. 501). Det handlar om att skapa en bild hos företagets 

talangmålgrupp, de människor och färdigheter som är mest eftertraktade för 

organisationen. Detta uppnås genom en målinriktad, långsiktig strategi för att hantera 

den medvetenhet och uppfattningar som anställda, potentiella medarbetare och 

relaterade intressenter har för ett visst företag (Edwards, 2009, s. 6ff; Backhaus & 

Tikoo, 2004, s. 501). EB handlar alltså om att bygga upp sitt varumärke som 

arbetsgivare. Inom TM blir det extra viktigt att jobba med EB eftersom att företagen vill 

attrahera rätt sorts talanger i förhållande till vad företaget behöver och behålla de 

talanger som finns inom företaget. Till skillnad från traditionell varumärkesbyggnad 

som handlar om att förmedla externa budskap på ett bra sätt så handlar EB om att se till 

de interna budskapen och sammankoppla dessa med de externa. Det handlar alltså inte 

endast om att lyckas upprätthålla ett bra varumärke utåt sätt utan att helhetssynen på 

företaget ska byggas upp. Den bild som företaget förmedlar ska stämma överrens med 

den verkliga situationen i företaget (Edwards, 2009, s. 6ff; Backhaus & Tikoo, 2004, s. 

504ff).  

Backhaus och Tikoo (2004) har även tagit fram en användbar modell som visar på 

effekter och fördelar med EB. 

 

 
 

Figur 5. Employer Branding (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

Om företaget har lyckats med arbetet med EB och skapat ett starkt 

arbetsgivarvarumärke så får potentiella anställda en bra bild av företaget som 

arbetsgivare och därigenom blir det enklare för företaget att attrahera rätt sorts talanger, 

matchningsprocessen blir enklare. Modellen visar även på hur EB påverkar 

organisationens identitet och kultur när det gäller att behålla de talanger som finns i 
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företaget. Genom att använda sig av EB så stärks både organisationens identitet och 

kulturen utvecklas positivt vilket resulterar i en stor lojalitet till företaget från de 

anställdas sida. Denna lojalitet leder till att de anställda arbetar i linje med 

organisationens mål i större utsträckning och skapar därför en ökad produktivitet hos 

medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 505ff; Barrow & Mosley, 2005, s. 425ff). 

 

3.3.5 FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATIONEN 

Förändringar i omgivningen och nya villkor leder till att företag kan tvingas göra 

förändringar i organisationen för att fortsatt kunna stå sig mot övriga konkurrenter på 

marknaden. Att vara flexibla och snabbt kunna genomföra förändringar för att hela tiden 

ligga steget före är något som företag kan dra stor nytta av och kan bidra till att ett 

företag lyckas, särskilt i den föränderliga omgivning som råder just nu. Om en 

organisation har anställda som är rädda för förändring och som blir frustrerade när 

organisationen fattat beslut om förändring så påverkar detta organisationens 

konkurrenskraft. Att anställda inte ser meningen med det nya och känner att 

förändringen tvingas på dem bottnar ofta i osäkerhet som leder till motstånd (Barrow & 

Mosley 2005, s. 130f; Blomquist & Röding 2010, s. 173f; Ulen, 2010, s. 135ff).  

Nya organisationsstrukturer kräver medarbetare som inte är rädda för förändringar. 

Denna förmåga har talanger, de ser förändringar som något bra och vill genom 

förändringarna utveckla organisationen och samtidigt utvecklas själva. Dessa anställda 

ser sin chans och antar utmaningen i att få visa sin kompetens och kapacitet, de är 

flexibla och därigenom kan de axla de nya roller som de blir tilldelade och på så sätt 

samtidigt utveckla organisationen (Davis m.fl., 2007, s. 4ff). Om ett företag har intern 

flexibilitet och klarar av att svara snabbt på förändringar så kan detta leda till att 

företaget utvecklar och upprätthåller sina konkurrensfördelar samt försvaga fördelarna 

som konkurrenterna besitter (Eisenhardt, 1998). Har ett företag individer inom 

organisationen som är flexibla och inte är rädd för förändringar och en 

organisationsstruktur som är flexibel kan detta bidra till att företaget skaffar sig 

dynamiska funktioner. Eisenhardt (1998) betonar att dynamiska funktioner består av 

specifika strategiska och organisatoriska processer som överför resurser till ny 

kompetens och att förnyar den gamla. Teece m.fl. (1997, s. 516) definierade dynamiska 

funktioner som "företagets förmåga att integrera, bygga och konfigurera den interna 

och externa kompetensen och att snabbt kunna ta itu med den föränderliga miljön som 

råder". 

Att skapa en organisation som snabbt kan svara på förändringar är alltså extremt viktigt 

för att kunna vara flexibel och ha medarbetare som hanterar vilken roll de än blir 

tilldelade på ett exemplariskt sätt och ser förändringar i organisationen som något 

positivt vilket underlättar för förändringarna och gör det lättare att genomföra 

förändringar (Davis m.fl., 2007, s. 4ff).  Detta leder till att organisationen genom sina 

dynamiska funktioner kan behålla och utveckla sina konkurrensfördelar.  
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4. PRAKTISK METOD 

I detta kapitel kommer vi att behandla tillvägagångssättet för vår undersökning. 

Kapitlet inleds med forskningsstrategin där vi redogör vilken metod som kommer att 

användas för datainsamlingen och argumenterar för valet av kvalitativ metod. Sedan 

kommer utformning av intervjuer där valet av semistrukturerade intervjuer kommer att 

argumenteras för. Därefter redogör vi för urvalet, valet av företag samt respondenter 

på företaget. Vi presenterar sedan vår intervjuguide följt av genomförandet av 

intervjuerna därefter hur vi har bearbetat, analyserat och diskuterat vår insamlade 

data. Vi kommer att avsluta kapitlet med en genomgång av etiska aspekter, access och 

sanningskriterier. 

4.1 FALLSTUDIE 

Då vi vill få en inblick i hur TM kan skapa konkurrensfördelar för företag har vi valt att 

utföra en fallstudie för att kunna gå djupare och göra en undersökning på ett företag. Att 

använda sig av en fallstudie är en vanlig undersökningsmetod när det gäller 

undersökningar av organisationer och används för att försöka få en bättre förståelse av 

ett visst fall som exempelvis en arbetsplats eller en organisation (Yin, 2012, s. 4; 

Andersen, 1998, s. 128). För att kunna få en djupare förståelse för hur ett företag 

använder sig av TM från flera dimensioner på företaget istället för bara den som är 

närmast satsningen så ansåg vi att en fallstudie lämpade sig bäst. Även för att ta reda på 

om och vilka konkurrensfördelar som kan skapas genom användandet av TM så anser vi 

att detta görs bäst genom en djupare studie i ett företag för att kunna se det från flera 

aspekter och om det skiljer sig åt i olika dimensioner i företaget. Genom att använda sig 

av en fallstudie begränsar vi vad som ska ingå i studien och genom undersökningen kan 

det komma fram ett resultat som kan komma gå att överföra på andra kunskapsintensiva 

organisationer. Detta genom att det finns de som har liknande förutsättningar och 

förhållanden, på så sätt kan resultatet eller delar av resultatet bli överförbart i viss mån, 

detta är dock upp till läsaren att avgöra huruvida förhållandena är på så sätt att resultatet 

kan ses som överförbart (Andersen, 1998, s. 129). För att underlätta för läsarens 

bedömning försöker vi att ge en klar och beskrivande bild av företagets förutsättningar 

och förhållanden. Bäst resultat för att kunna generalisera kommer vid undersökningar av 

flera företag, så när vi gör vår undersökning på endast en organisation kommer vår 

överförbarhet vara begränsad (Andersen, 1998, s. 133).  

Eftersom vi kommer att undersöka en organisation kommer vi att använda oss av en 

enskild fallstudie (Andersen, 1998, s. 130). För oss handlar detta om vårt valda 

fallföretag som befinner sig inom tjänstesektorn eftersom att detta är en sektor som 

påverkas mycket av förändringarna som skett på marknaden under senare tid. Sedan att 

vårt företag är ett kunskapsintensivt företag som kräver många högutbildade i 

organisationen gör att arbetet med TM blir extra viktigt. Mer specifikt så befinner sig 

vårt företag inom bankbranschen som alltid kommer att vara en av de branscher som är 

väldigt beroende av sina kunders lojalitet och som också ofta är synade med lupp i 

media. Vilket gör att denna typ av bransch hela tiden är utsatt och människorna på 

företaget har en stor vikt och stort ansvar för hur företaget målas upp utåt sätt.  Då vi 

vill ta reda på om konkurrensfördelar kan skapas av TM kommer vi att undersöka om 

företaget ser några förändringar efter införandet av TM. Detta är vanligt vid fallstudier, 

att författarna vill ha svar på beskrivande frågor (Yin, 2012, s. 5), som i vårt fall är vad 

som händer i företaget under och efter införandet av TM och vad det har för påverkan 

på företaget.  
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Vi kommer att intervjua flera respondenter så vi får information från flera olika 

personer. Det är fördelaktigt för fallstudier att ha flera informationskällor (Yin, 2012, s. 

19). En fallstudie hjälper oss även att stärka tillförlitligheten i våra teoretiska 

utgångspunkter och därför är det viktigt om man har en bra grund av teori innan vi 

påbörjar själva fallstudien (Yin, 2012, s. 27). Detta är något vi anser att vi uppfyllt då vi 

fokuserat på att skriva teoridelen i det närmaste klart innan vi påbörjat intervjuerna.  

4.2 VAL AV FÖRETAG 

Inom tjänsteföretag har personalen en extra viktig roll i sina möten med kunden. Det 

kan vara avgörande om en kund kommer tillbaka eller om den väljer att gå till 

konkurrenterna. Därför valde vi att sikta in oss på ett tjänsteföretag då vi ser att 

medarbetarna har en stor bidragande roll till företagets framgång. Genom den research 

vi gjort har vi fått fram företaget som använder sig av TM och såg att det kan vara extra 

viktigt för tjänsteföretag att jobba med detta och främst kunskapsintensiva tjänsteföretag 

som har hård konkurrens i kampen om den kompetens som behövs och som företaget 

vill ha. Då vi sett att bankindustrin blivit allt större och företag som Länsförsäkringar, 

ICA och Forex, för att nämna några börjat med banktjänster tyckte vi att det vore 

intressant att använda oss av en bank som har personlig kundkontakt med sina kunder 

för att komma fram till om detta med hjälp av TM kan leda till konkurrensfördelar mot 

deras konkurrenter. Utifrån detta så ville vi ha en av de traditionella bankerna för att 

dessa fått större konkurrens nu när nischbanker blivit allt vanligare. Här föll vårt val av 

företag på Swedbank, eftersom att detta är en av storbankerna på den svenska 

marknaden som nu får jobba med den ökade konkurrensen av nischbankerna. Vi tog 

kontakt med banken via telefon och fick hjälp med vilka personer vi skulle vända oss 

till. Då det kan finnas skillnader mellan olika länder hur bankindustrin ser ut, har vi valt 

att begränsa oss till Sverige och den svenska marknaden.  

4.3 FORSKNINGSSTRATEGI 

Inom forskningen skiljs det vanligtvis på två metoder för datainsamling och analys, de 

två huvudsakliga metoderna är Kvantitativa och Kvalitativa forskningsmetoder 

(Bryman & Bell, 2005, s. 39). Utifrån vårt syfte som är att få en inblick i om vårt 

fallföretag kan skapa konkurrensfördelar genom att använda sig av TM, anser vi att det 

är den kvalitativa metoden som passar bäst för vår studie. Detta för att kunna ta vara på 

de ord och beskrivningar som respondenterna ger och eventuellt komplettera med siffror 

för exempelvis omsättning och vinst per anställd om vi ser ett behov av detta. Fördelen 

är också att kunna ställa följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt och deras tankar 

och uppfattningar (Widerberg, 2002). Dessa följdfrågor blir beroende på respondentens 

svar på frågorna och kan vara för att utveckla ett svar för att öka förståelsen eller en mer 

tydliggörande fråga om vi märker att respondenten kommer in på fel spår. Detta för att 

kunna styrka den analys och argumentation som skapas genom studien. Hade vi istället 

utfört en kvantitativ undersökning hade dessa siffror varit det som fokuserats på och det 

enda vi skulle få ut av studien, fördjupande svar hade då varit svårare att komma åt. 

Eftersom vi vill se hur vårt fallföretag och dess organisation påverkats av TM-

satsningen kommer vi istället att utgå från den kvalitativa studien för att skapa en 

förståelse för respondenternas åsikter som hade saknats vid en kvantitativ studie. Denna 

förståelse är viktig för oss för att vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av 

respondenterna och därefter kunna göra en bättre analys.  
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Eftersom vi valt att göra en kvalitativ studie på ett fallföretag innebär det att vi inte 

kommer att kunna generalisera resultaten på alla företag som använder sig av TM. En 

viss överförbarhet anser vi kommer vara möjlig att göra på andra kunskapsintensiva 

företag. Eftersom att det finns många olika sätt att arbeta med TM och alla 

organisationer måste anpassa TM-satsningarna efter det egna företaget leder detta till att 

resultaten kommer vara svåra att generalisera vilken forskningsstrategi vi än hade valt. 

Utifrån detta resonemang ser vi mer fördelar med den kvalitativa forskningsstrategin 

och kommer därför att använda oss av denna.  

4.4 URVALSPROCESSEN 

Utifrån vårt syfte med studien kom vi fram till att ett icke-sannolikhetsurval är det mest 

lämpliga för vår studie på vårt fallföretag. Vårt mål med studien är inte att kunna 

generalisera den fullt ut på alla företag i Sverige utan vi är medvetna om att resultaten 

av TM i stor utsträckning är väldigt kontextberoende. Vi anser därför att ett icke-

sannolikhetsurval är det som lämpar sig bäst för vår studie, ett sådant urval grundar sig 

på vår egen bedömning av vilka som ska ingå i urvalet. Sannolikheten för varje enhet i 

populationen att komma med blir därmed okänd och urvalet kan därför inte 

generaliseras och ses inte som representativt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92ff), 

eftersom att detta inte heller var syftet med vår studie så anser vi att ett 

sannolikhetsurval inte var det som lämpade sig bäst för vår studie. 
 

I vår studie är vårt fallföretag ett kunskapsintensivt företag som verkar inom 

banksektorn och som använder sig av TM. De personer vi ämnar att intervjua inom vårt 

fallföretag har vi valt genom syftet på studien och de perspektiv vi valt att ha i vår 

studie. Utifrån detta har vi kommit fram till att de personer vi vill intervjua är den som 

är mest involverad i TM-arbetet i företaget, (hädanefter kallar vi denna person för 

Talent Manager) samt fem stycken avdelnings- och kontorschefer. Dessa representanter 

kan ge en bred och detaljerad bild över hur företagen jobbar med TM, vilka effekter 

detta fått på olika delar av företaget och vad företaget ämnade uppnå med TM samt vad 

som uppnåtts, för att vi i slutändan ska kunna koma fram till de eventuella 

konkurrensfördelar som TM bidragit till eller skapat. 

 

Beslutet att välja dessa personer på företaget baserades på att det är de som arbetar 

närmast med TM och några av de som påverkats i störst utsträckning och ska vara med 

och implementera TM genom hela organisationen. Vi ansåg att dessa befattningar är 

mest lämpliga för att framföra företagets mål, ståndpunkt och visa på resultat av 

uppföljningar som gjorts. Vi anser även att de borde vara de som har mest koll på de 

aspekter inom företaget som påverkas av TM och skillnader mellan dessa innan och 

efter TM implementerades. Detta har lett till att vi använt oss av ett subjektivt urval 

inom kategorin för icke-sannolikhetsurval. Vid ett subjektivt urval baserar vi urvalet 

efter våra egna bedömningar av vilka som bör ingå i studien. Denna metod kan även ses 

som ett bekvämlighetsurval, men eftersom att vi använt kriterier och restriktioner för att 

välja ut ett lämpligt urval så anser vi att ett subjektivt urval passar bättre in för att 

beskriva hur vi har gått tillväga (Bryman & Bell, 2005, s. 377f). Eftersom att vi valt att 

ha ett företagsledningsperspektiv så har vi i denna studie valt bort medarbetarna och 

talangerna inom företaget, detta för att vi anser att vårt syfte med denna studie kan 

komma fram i och med att vi håller oss till de dimensioner vi nu valt inom företaget. 
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4.5 UTFORMNING AV INTERVJUER 

Den information som vi får ut från intervjuerna ser vi vara djupgående information från 

respondenten angående företagets TM-satsningar och den nytta dessa gett för företaget. 

Detta för att kunna svara på vår problemformulering och uppnå syftet med studien. Vi 

eftersträvar en i viss mån flexibel intervjuprocess där det finns utrymme för följdfrågor 

och där respondentens egen uppfattning och synsätt tillåts komma fram. Samtidigt har 

vi vissa teman som kommer att beröras under intervjun, vårt val av kvalitativ 

intervjuform har genom detta blivit att vi kommer genomföra semistrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s. 361f). Vi kommer att sträva efter att ha en 

intervjuguide med redan uppsatta ramar och relativt hög struktur i och med att vi har 

vissa teman som måste beröras under intervjun, men som ändå ger möjlighet till mer 

förståelse än en strukturerad intervju. Att ha en relativt hög struktur på intervjun genom 

att ha en välplanerad intervjuguide underlättar arbetet med att analysera det insamlade 

materialet och gör det även lättare för oss att kunna göra resultaten mer överförbara för 

de företag som har liknande strukturer och TM- arbetssätt (Bell, 2006, s. 162). Våra 

intervjuer kommer därför att ha två olika teman där det första berör TM på företaget och 

det andra berör effekterna av TM. Sedan kommer vi även att sätta upp mer specifikt 

vilka ämnen inom dessa teman som kommer att beröras under intervjun. Svaren på 

dessa tillåts att variera och därigenom kommer intervjun att röra sig i olika riktningar, 

detta kommer att medföra att ordningsföljden på frågorna kommer att variera mellan de 

olika intervjuerna beroende på i vilken riktning intervjun går. Således kan en kvalitativ 

studie få oss att se en helhetsbild, bidra med djupgående information och kunna få oss 

att se sammanhang (Holme & Solvang, 1997, s. 78). 

En utmaning som vi kan se med valet av semistrukturerade intervjuer är att det ställer 

vissa krav på oss som forskare och att vi är uppmärksamma under intervjuerna för att 

inte missa viktiga resultat. Eftersom att vi ändå vill ha en relativt hög grad på strukturen 

i våra intervjuer anser vi att den empiri vi får fram kommer att ge oss en bra grund för 

att kunna basera vår analys på. Att vi som forskare måste vara uppmärksamma krävs för 

att kunna tolka och uppfatta svaren på de frågor och hitta de punkter som är av särskild 

relevans för vår studie.  

4.6 GENOMFÖRANDE 

I den mån det var möjligt ville vi ha intervjuer då vi träffade personen. Då våra 

respondenter befinner sig utspridda i olika städer i Sverige valde vi att göra de intervjuer 

som inte fanns möjlighet att träffa över telefon. Detta resulterade i att vi gjorde två 

stycken intervjuer där vi träffade respondenten och fyra stycken telefonintervjuer, 

studien utfördes i mitten av april. Vi är medvetna om att det är mer fördelaktigt med 

intervjuer där vi träffar respondenterna, då vi ser ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket 

uteblir över telefon. Vissa personer kan tycka att det är lättare att prata ansikte mot 

ansikte då man får bättre kontakt då. Det som dock kan ses som en fördel med en 

telefonintervju är att respondenterna inte uppfattar intervjuarens personliga egenskaper, 

och det minskar risken att respondenterna påverkas av intervjuaren (Bryman & Bell, 

2005, s. 140). 

Det som även är en fördel med personliga intervjuer var att vi båda kunde sitta med vid 

intervjun, ställa följdfrågor och analysera de svar vi fick ta del av. Vi använde oss av 

inspelningsinstrument för att efteråt kunna gå igenom intervjuerna igen, samt 

transkribera detta och ta del av hela intervjun igen och om det eventuellt var något vi 
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missat. Varje intervju tog mellan 30 minuter och 75 minuter, skillnaden berodde dels på 

hur mycket respondenterna svävade ut på varje fråga och dels för att vi hade olika 

intervjuguider som hade olika omfattningar. 

Telefonintervjuerna spelades in och transkriberades, för att den personen som inte höll i 

intervjun skulle kunna sitta med och lyssna till intervjun så hade vi på högtalare. Detta 

gjorde att båda var med vid alla intervjuer och på så sätt så kunde båda tolka all data 

som samlats in. Vi kunde på detta sätt även minska risken för feltolkningar då vi 

dubbelkollar så vi har tolkat informationen på samma sätt. Som vi tidigare nämnt är vi 

medvetna om att telefonintervjuer inte är det ultimata, men vi ser ändå att vi fått ut den 

information vi behövde genom telefon då det var möjligt att ställa följdfrågor och 

eventuella frågetecken kunde redas ut från båda parter. Alla intervjuer utförde vi avskilt 

så att vi skulle vara ensamma och ha tyst runt omkring oss utan störande ljud och så att 

ingen utomstående skulle höra intervjuerna eftersom att detta skulle kunna medföra att 

känslig och konfidentiell information kommer i fel händer och även eftersom att 

respondenterna ska vara anonyma.  

Användandet av vår intervjuguide anser vi användes bra. Vi hade den som mall med 

våra huvudfrågor och genom att vi diskuterat igenom innan vad vi ville få ut av 

respektive fråga kunde vi komplettera med följdfrågor om respondenten missuppfattade 

frågan eller om vi saknade information. Då intervjun tog olika vändningar blev följden 

på frågorna lite olika och ibland blev vissa frågor överflödiga eftersom att dessa redan 

täckts av i svaren på föregående frågor. Det som var viktigt då var att vi var fokuserade 

så vi visste vilka frågor vi ställt samt vilka som var kvar. Det som också avgjorde hur 

mycket följdfrågor vi valde att använda oss av var hur pratglada respondenterna var. 

Vissa var väldigt utsvävande medan vissa svarade väldigt kort och enkelt, och då kände 

vi att vi ville ha ett mer utvecklande svar och då frågade vi följdfrågor för att hjälpa 

respondenten på traven. 

Vi skickade inte ut frågorna innan intervjutillfället då vi ville höra deras svar utan längre 

fundering och förberedelser. Om frågorna skickades ut innan finns det risk att 

respondenterna svarar utifrån ett uttänkt svar som ska låta bra, istället för hur det 

egentligen är.  

4.7 BEARBETNING AV INTERVJUMATERIALET 

Efter varje avslutad intervju har vi transkriberat hela intervjun och suttit ner för att 

diskutera det insamlade materialet. Detta gjorde vi i direkt anslutning till intervjuerna 

för att kunna ta till vara på de iakttagelser som gjorts under intervjun för att inte gå 

miste om viktig information som inte sagts och således inte finns med i 

transkriberingen. Att vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant grundade sig i att vi 

ville få ett material som var strukturerat och som underlättar för den analys vi ska göra 

av materialet.  

 

Vi har sedan skapat ett sammandrag av vår intervju där vi själva skrev ner våra 

reflektioner av intervjun, detta för att skapa en helhetsbild och visar på vår tolkning av 

intervjun. Här kommer de saker som vi minns och som vi anser vara av stor vikt i 

intervjun. Detta gjorde vi för att få en övergripande sammanfattning på lägre detaljnivå 

än de transkriberingar som gjorts. I och med att vi gjorde detta sammandrag hoppas vi 

att vi gjort det insamlade materialet mer begripligt och läsbart (Nylén, 2005, s. 16; 

Wideberg, 2002, s. 115). 
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Nylén (2005, s. 163) menar att ”det är mycket viktigt att forskaren är medveten om sin 

betydelse för empiriredovisningens innehåll och tar ansvar för detta på ett både 

vetenskapligt och forskningsetiskt sätt”. När vi jobbat med bearbetningen av vårt 

empiriska material har vi haft detta i åtanke för att försöka återge detta på ett sätt som är 

äkta. Det empiriska material som presenteras som resultat i uppsatsen är de viktigaste 

detaljerna och det som vi anser vara viktiga resultat för studien. När vi sammanställde 

empirin i resultatdelen har vi valt att dela upp det i teman för att göra det lätt att förstå 

och följa med för läsaren men även för att underlätta för den analys som vi senare 

kommer göra. Dessa teman delades in utifrån teorin och återkommande ämnen som 

kom upp under intervjuerna för att skapa ett flöde genom texten och ge en bra inblick i 

de resultat som kommit fram av studien. 

4.8 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE  

Den intervjuguide som vi gjort följer de grunder som finns för en semi- strukturerad 

intervju, detta eftersom att vi har ett antal teman vi vill beröra under våra intervjuer 

(Kvale, 1997, s. 122). Detta upplägg ger respondenterna en frihet under intervjun, vilket 

i sin tur leder till frihet för oss som utför intervjun att kunna ställa följdfrågor (Bryman 

& Bell, 2005, s. 363). Vi kommer att ha två olika intervjuguider, vi kommer att utforma 

en intervjuguide till Talent Managern och en annan intervjuguide till avdelnings- och 

kontorscheferna. Att vi har olika intervjuguider är eftersom att vi vill ha lite olika fokus 

på intervjuerna beroende på vilken befattning de har. Vissa frågor är exempelvis mer 

lämpade att ställa till avdelnings- och kontorscheferna och inte till Talent Managern, 

eftersom att denna sitter på en stabsfunktion och därför inte är ute i det vardagliga 

arbetet på kontoren i den utsträckningen att denne kan svara på frågor om detta. Här 

kommer vi därför att redovisa våra två olika intervjuguider. Även om vissa frågor finns 

med i båda intervjuguiderna så såg vi detta som det bästa sättet att strukturera upp det 

för att göra det lätt för läsaren att följa med. Vi kommer att ha två teman som intervjun 

kommer utgå ifrån och sedan kommer vi att ha riktlinjer i form av frågor som vi vill ha 

besvarade under intervjun. Detta eftersom att vi har vissa specifika ämnen som måste 

komma upp under intervjuns gång. Vi som intervjuare kommer dock ha flexibilitet att 

ändra ordningen på frågor och teman beroende på hur intervjun fortlöper och vad som är 

av intresse för att kunna besvara vår problemformulering (Bryman & Bell, 2005, s. 

363ff). 

 

Vi kommer först att inleda intervjun med en kort presentation av oss 

(uppsatsförfattarna) och uppsatsen syfte. Sedan kommer vi att kolla om det är okej med 

respondenten att vi spelar in intervjun för att underlätta för vårt efterarbete och minska 

risken för misstolkningar. Därefter kommer vi att upplysa respondenten om 

konfidentialitet. Efter det kommer vi att ställa några inledande frågor för att kunna 

komma in i intervjun på ett bra sätt, Namn, position etc. Sedan frågade vi respondenten 

om hur denne ser på arbetssättet kring TM, detta för att försäkra oss om att vi har 

samma uppfattning som respondenten. 
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4.8.1 INTERVJUGUIDE 1 

-för Talent Managern 

 

Tema 1: Talent Management i företaget 

Syftet med dessa frågor är att vi ska få en förståelse för TM inom företaget. Se hur det 

implementerats och hur det används i företaget. Vi ser att det är viktigt att vi förstår 

detta för att kunna ge en bra analys av huruvida TM skapar konkurrensfördelar.  

 

 Vad anser du om Talent Management?  

 

Tanken med denna fråga är att se respondentens åsikter om TM för att få en uppfattning 

om implementeringen i företaget gått bra och för att se om respondenten har positiva 

eller negativa åsikter om TM. 

 

 När började ni med ert användande av TM? 

 Hur såg genomförandet av införandet av TM ut i ert företag?  

 Kan du beskriva företagets huvudsakliga aktiviteter och rutiner som bygger upp 

ert arbete med TM?  

 

Dessa frågor har som syfte för oss att kunna förstå hur företaget implementerade TM 

och hur de jobbar med TM idag, detta för att uppnå syftet med detta arbete och 

framförallt få en förståelse hur de använder sig av TM. Att få veta när de 

implementerade TM har stor betydelse för att vi ska få en bättre förståelse över hur 

resultatet av satsningen på TM eventuellt har påverkat organisationen.  

 

 Vilka av era medarbetare är involverade i arbetet med TM? 

 Hur ser din roll ut i arbetet med TM?   

 

Med dessa frågor vill vi kunna se hur företaget ser på arbetet med TM, är det något som 

en speciell avdelning arbetar med eller är alla genom hela företaget involverade i arbetet 

med TM (direkt eller indirekt). Med frågan om respondentens roll i TM så vill vi se 

vilken inblick respondenten har i TM- arbetet, är denne någon som arbetar direkt med 

TM eller påverkas indirekt? 
 

Tema 2: Konkurrensfördelar med TM  
Syftet med detta tema är att företagen förklarar vad de ser för fördelar att använda TM. 

Vad har det tillfört? Genom detta vill vi kunna se huruvida TM har bidragit till 

konkurrensfördelar i företagen. 

 

 Vilka var huvudmotiven till att ni implementerade Talent Management?  

 

Syftet med denna fråga är att se de bakomliggande motiven till varför företaget började 

använda sig av TM.  

 

 Upplever du att det skulle kunna finnas något annat sätt för företaget att uppnå 

detta syfte än genom TM?  

 Har TM bidragit till några konkurrensfördelar för ert företag? 
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Med dessa frågor hoppas vi få reda på om TM resulterat i något positivt för företaget 

och vi har förhopningar om att genom frågan om de hade kunnat använda sig av någon 

annan lösning få reda på om de tycker att TM är något unikt eller att det hade kunnat 

uppnå samma resultat genom andra lösningar.  

 

 Vilka är de största fördelar/nackdelar som du upplever att TM har bidragit till 

för er organisation?  

 

Med denna fråga hoppas vi få en förståelse om hur de tycker TM fungerar, har det sett 

några fördelar och om problem har uppkommit.  

 

 Hur mäter ni i företaget prestationerna/produktivitet i företaget? 

 Har ni sett förändring i prestationer/produktivitet efter införandet av TM?  

Syftet med dessa frågor gällande prestation och produktivitet är att ta reda på om TM 

bidrar till några konkreta fördelar. Vi vill även veta om det märkts någon skillnad på 

personalen och utifrån detta kunna dra slutsatser hur TM påverkar företaget och 

personalen. 

 Hur arbetar ni med rekrytering? Hur gör ni för att attrahera och behålla talanger? 

 Hur ser ni på att felrekryteringar är väldigt vanligt? 

Genom dessa frågor hoppas vi få en förståelse för hur de arbetar med att få talangfulla 

medarbetare till företaget och även få reda på om felrekryteringar är något de har i 

åtanke och hur de arbetar för att undvika detta. Vi hoppas även få en diskussion kring 

om TM är något som har en inverkan på detta.  

4.8.2 INTERVJUGUIDE 2  

-avdelnings och kontorschefer 

Tema 1: Talent Management i företaget 

Syftet med dessa frågor är att vi ska få en förståelse för TM inom detta företag. Se hur 

det implementerades och hur det används i företaget. Vi ser att det är viktigt att vi 

förstår detta för att kunna ge en bra analys av huruvida TM skapar konkurrensfördelar.  

 

 Vad anser du om Talent Management?  

 

Tanken med denna fråga är att se respondentens åsikter om TM för att få en uppfattning 

om implementeringen i företaget gått bra och för att se om respondenten har positiva 

eller negativa åsikter om TM. 

 

 Har du märkt av implementeringen av TM i ert företag?  

 

Dessa frågor har som syfte för oss att kunna förstå om implementeringen av TM har 

märkts genom hela företaget.  

 

 Vilka av era medarbetare är involverade i arbetet med TM? 

 Hur ser din roll ut i arbetet med TM?   
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Med dessa frågor vill vi kunna se hur olika avdelningar ser på arbetet med TM, är det 

något som alla är involverade i. Med frågan om respondentens roll i TM så vill vi se 

vilken inblick respondenten har i TM arbetet, är denne någon som arbetar direkt med 

TM eller påverkas indirekt och om denne för TM vidare i företaget på något vis. 

 

Tema 2: Konkurrensfördelar med TM  
Syftet med detta tema är att företagen förklarar vad de ser för fördelar att använda TM. 

Vad har det tillfört? Genom detta vill vi kunna se huruvida TM har bidragit till 

konkurrensfördelar i företagen. 

 Vilka är de största fördelar/nackdelar som du upplever att TM har bidragit till 

för er organisation?  

 

Med denna fråga hoppas vi få en förståelse om hur de tycker TM fungerar, har det sett 

några fördelar och om problem har uppkommit.  

 

 Upplever du att det skulle kunna finnas något annat sätt för företaget att uppnå 

dessa fördelar än genom TM?  

 Har TM bidragit till några konkurrensfördelar för ert företag? 

 

Med dessa frågor hoppas vi få reda på om TM resulterat i något positivt för företaget 

och vi har förhoppningar om att genom frågan om de hade kunnat använda sig av någon 

annan lösning få reda på om de tycker att TM är något unikt eller att det hade kunnat 

uppnå samma fördelar genom andra lösningar.  

 

 Hur mäter ni i på din avdelning prestationer/produktivitet? 

 Har ni sett förändring i prestationer/produktivitet efter införandet av TM?  

Syftet med dessa frågor gällande prestation och produktivitet är att ta reda på om TM 

bidrar till några konkreta fördelar. Vi vill även veta om det märkts någon skillnad på 

personalen och utifrån detta kunna dra slutsatser hur TM påverkar företaget och 

personalen. 

 Hur arbetar ni med rekrytering? Hur gör ni för att locka och attrahera talanger? 

 Hur ser ni på att felrekryteringar är väldigt vanligt? 

Genom dessa frågor hoppas vi få en förståelse hur de arbetar med att talangfulla 

medarbetare till företaget och även få reda på om felrekryteringar är något de har i 

åtanke och hur de arbetar för att undvika detta. Vi hoppas även få diskussion kring om 

TM är något som har en inverkan på detta.  

 Hur upplever du att medarbetarna på din avdelning svarar på förändringar som 

måste genomföras? Ser du någon skillnad från innan ni implementerade TM? 

 Hur jobbar ni för att motivera er personal? 

Syftet med dessa frågor är att se hur flexibel organisationen är och hur den kan svara på 

förändringar. Nästa fråga ska bidra till att få en förståelse över personalens motivation 

och om den påverkats.  
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Extrafrågor till personalchefen 

 Vad har ni för ungefärliga kostnader vid nyanställningar? 

 Hur stor är er personalomsättning? 

Syftet med dessa frågor är att se kostnader vid rekrytering och hur 

personalomsättningen ser ut. Hur de sett ut både innan och efter implementeringen av 

TM.  

4.9 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

När vi gjort våra intervjuer har vi utgått från fyra etiska principer som ska tas till 

hänsyn. Dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet samt Nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2005, s. 557, 

Vetenskapsrådet, 2002, s. 1ff). För att uppfylla informationskravet informerade vi de 

personer som skulle medverka innan intervjun om vad vi hade för syfte med 

undersökningen och vilka moment som skulle komma att ingå. Vi underrättade dem om 

att deras deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta intervjun om de inte känns 

bra. Gällande konfidentialitets- och anonymitetskravet är vi medvetna om att de 

uppgifter vi tar del av ska hanteras med försiktighet och inte spridas vidare. För att 

uppfylla nyttjandekravet kommer vi inte använda uppgifterna till något annat än till vår 

studie (Bryman & Bell, 2005, s. 557, Vetenskapsrådet, 2002, s. 1ff). Vi kommer även 

att fråga respondenterna om de vill ta del av den information vi använder oss av från de 

intervjuer de deltagit i, för att de ska ha en möjlighet att godkänna den informationen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 

4.10 SANNINGSKRITERIER 

För att kunna utvärdera vår studie så kommer vi att använda oss de alternativa verktyg 

som utvecklats som sanningskriterier för kvalitativ forskning, istället för validitet och 

reliabilitet som är de sanningskriterier som passar bäst för att utvärdera kvantitativa 

studier (Bryman & Bell, 2005, s. 304ff). De sanningskriterier som finns för kvalitativ 

forskning är trovärdighet och äkthet. De inslag som är grunden till utvärderingen av 

studiens trovärdighet är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet (Bryman & Bell, 2005, 

s. 306). Vår åsikt är att dessa två sanningskriterier är ett bra sätt att utvärdera en 

kvalitativ studie och därför kommer vi att använda oss av dessa för att utvärdera vår 

studies sanningskriterier. 

 

4.10.1 TROVÄRDIGHET 

Tillförlitlighet – Tillförlitlighet i studien skapas om vi som forskare ser till att resultaten 

av studien bekräftas av de personer som studerats (Bryman & Bell, 2005, s. 307), alltså 

uppnås tillförlitlighet om respondenterna är överrens om den information som framkom 

under intervjuerna. Vi har därför skickat ut den information som vi använder i empirin 

för att få ett godkännande från varje respondent, detta för att undvika missförstånd och 

misstolkningar från vår sida. Vi anser även att vår studie är tillförlitlig med stöd i att vi 

båda har varit med vid alla intervjutillfällen och att vi båda granskat allt material som 

använts i uppsatsen för att säkerställa att båda är överrens om den information som vi 
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använt i empirin. Vi har även transkriberat intervjuerna ordagrant för att i vissa delar av 

intervjun kunna använda citat som styrker den data som redovisas. 

 

Överförbarhet – Om en studie har överförbarhet eller inte avgörs av huruvida de resultat 

som framkommit av studien kan föras över utöver den specifika studien och studiens 

kontext (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vår studie är i och med att det är en fallstudie 

och har en kvalitativ utformning väldigt beroende av kontexten och miljön. För att 

kunna möjliggöra användning av resultaten i vissa andra sammanhang har vi försökt att 

på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för hur kontexten och miljön för studien ser 

ut, genom att beskriva de förutsättningar och förhållanden som företaget har och hur 

själva företaget ser ut vilket beskrivs i empiridelen. På detta sätt ger vi förutsättningar 

för att läsaren ska kunna göra en bedömning om resultaten går att överföra. De 

kontexter som vi kan se går att överföra denna studie till är främst stora tjänsteföretag 

då de har liknande utmaningar i erbjudandet till kunderna och medarbetarnas viktiga roll 

i detta. Sedan att storleken gör utveckling inom företaget möjlig för medarbetarna gör 

att stora företag också är en kontext som denna studie i viss mån kan överföras till. 

 

Pålitlighet – skapas om de som läser studien kan säkerställa att forskarna haft ett 

granskande synsätt (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi har i detalj försökt att beskriva 

forskningsprocessen och hur vi genomfört dessa. Sedan har vi även redogjort för vår 

kunskapssyn för att kunna ge läsaren möjlighet att avgöra studiens pålitlighet. 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera - det är väsentligt att forskaren kan intyga att 

forskningsprocessen inte låtits påverkas av personliga åsikter (Bryman & Bell, 2005, s. 

307). I en kvalitativ studie går det inte att uppnå fullständig objektivitet eftersom att vi 

som forskare gör tolkningar vid intervjuerna, det som kan uppnås är att forskaren agerat 

i god tro. I våra förkunskaper har vi därför redogjort för de förkunskaper vi har och hur 

detta kan komma att påverka studien. Vi har även redogjort för den hermeneutiska 

kunskapssynen och hur detta har kunnat komma att påverka studien.  

 

För att styrka trovärdigheten i denna studie vill vi framhålla den teoretiska kopplingen 

till vår intervjuguide, som vi redogjort för när vi i avsnitt 4.8 presenterade utformningen 

av denna. Frågorna som vi har utformat bygger på teorier kring TM och 

konkurrensfördelar. Vi anser att vi på detta sätt har en hög trovärdighet i våra frågor och 

de svar vi har erhållit har därför också hör trovärdighet, detta som ett resultat av att vi 

använt vår teori som bas vid utformningen av frågorna till intervjuguiden. 

 

4.10.2 ÄKTHET 

Utöver bedömningen om en studies resultat är tillförlitliga är det också enligt Bryman 

och Bell (2005, s. 308ff) viktigt att bedöma huruvida resultaten är äkta. I en kvalitativ 

studie har forskarna en stor roll att tolka det som respondenterna säger och att lyfta fram 

det vi anser vara viktigt för vår studie. Vi som forskare har därför ett stort ansvar i att 

redovisa en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som kommit fram genom 

intervjuerna och detta är studiens äkthet. 

Här har vi försökt att få en stark äkthet på studiens resultat genom att transkribera våra 

intervjuer ordagrant och på så sätt har vi kunnat använda citat för att resultatet ska bli 

tydligt. De som kommit fram under intervjuerna har använts i sin ursprungliga form 

utan att vi på något sätt förändrat eller förskönat det som sagts. Där vi har tolkat 

informationen har vi båda kommit fram till samma tolkning för att undvika 
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feltolkningar. Sedan är det väldigt svårt att kunna ge en bild där alla respondenters 

åsikter får lika stor del eftersom att varje intervju har gått olika vägar och varje 

respondent lägger olika vikt vid olika saker.  

4.11 ACCESS 

Vi anser att genom att upplysa respondenterna att de kommer vara anonyma i 

redovisningen av den insamlade data så gjorde detta att de kände sig trygga och säkra i 

att dela information med oss. Detta har resulterat i att vi upplevt att vi fått god åtkomst 

och ärliga svar samt att respondenterna inte undanhållit någon information. Det är heller 

inte någon av de tillfrågade respondenterna som avböjt från att vara med i studien eller 

som önskat avstå att svara på någon av våra frågor under intervjuerna. Det som vi gärna 

hade velat ha bättre åtkomst av är siffror som vi efterfrågat (om vinst, produktivitet, 

personalomsättning, kundnöjdhet och nöjdhet hos medarbetarna) specifikt för norra 

regionen. Dessa siffror fick vi inte tillgång till och har därför använt oss av 

årsredovisningar där vi valt siffror för svensk bankrörelse eftersom att vi anser att dessa 

siffror är närmast de som vi sökte.  
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5. EMPIRI 

I första delen kommer vi att presentera vårt fallföretag för att ge läsaren en inblick i 

företagets struktur och värderingar. Sedan har vi sammanställt resultaten av den 

kvalitativa datainsamling som genomförts. Resultaten av intervjuerna presenteras i två 

huvudavsnitt, dessa är de som vi använde oss av som teman i intervjuguiden och är: TM 

i fallföretaget och Konkurrensfördelar med Talent Management. Detta för att 

underlätta för läsaren och göra det enkelt att följa med genom vår redovisning av det 

insamlade materialet. Vi valde dessa teman eftersom de knyter an till vårt syfte om hur 

implementerandet av Talent Management praktiskt går till på vårt fallföretag och 

huruvida detta kan leda till konkurrensfördelar för företaget. Underrubrikerna som 

återfinns under det andra huvudavsnittet är kopplade till den sista delen av vårt 

teorikapitel (3.2 och 3.3), som därför handlar om konkurrensfördelar och effekterna 

som kan leda till konkurrensfördelar inom fallföretaget. 

5.1 PRESENTATION AV FALLFÖRETAGET 

Bankens gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till 1820, då landets första 

sparbank i Göteborg bildades. I april 2006 beslutade årsstämman att koncernen skulle 

anta det gemensamma namnet Swedbank. Namnbytet skedde officiellt den 8 september 

samma år, från att då först ha hetat Sparbanken respektive Föreningsbanken och sedan 

1997 slås ihop och bli Föreningssparbanken så bildades det företag som nu heter 

Swedbank (Swedbank, 2012c). 

 

Swedbank är en koncern som finns i länderna: Sverige, Lettland, Estland och Litauen. 

En fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag. Swedbanks huvudsegment 

omfattar majoriteten av privatpersoner samt små och medelstora företag. Nära 

kundrelationer och rådgivning sätts i centrum inom banken. Fokus ska ligga på 

kundernas behov och önskemål och inte på de produkter och tjänster som erbjuds. I 

Sverige har Swedbank 4 miljoner privatkunder och 420 000 företagskunder, runtom i 

Sverige finns 334 stycken kontor och antalet anställda inom Swedbank koncernen är 

17146 (Swedbank, 2012c). 

 

 
Figur 6. Swedbanks organisationsstruktur (Swedbank, 2012c) 

 

Organisationsstrukturen inom Swedbankkoncernen ser ut som i figur 6. Under styrelsen 

så kommer VD:n och koncernchef. Under dessa finns chefer inom de olika områdena. 

Inom Svensk bankrörelse finns exempelvis regionchefer för de sex regionerna, under 

dessa är kontorscheferna på kontoren. Det visar att det är relativt korta led mellan 



TALENT MANAGEMENT  LINDQVIST EMMA 

EXAMENSARBETE 30HP, VT 2012  OLOFSSON ERIKA 

40 

 

”toppen och botten” i organisationen med tanke på hur stor koncern som Swedbank 

faktiskt är (Swedbank, 2012c). I region norr så är de 500 anställda och har intäkter på ca 

1,7 miljarder och kostar ca 900 miljoner per år. 

Även om leden är korta mellan botten och toppen, så finns det stora 

utvecklingsmöjligheter inom företaget och många olika positioner att sträva efter. Från 

att börja med att sitta i kundstjänst kan medarbetaren gå vidare till att arbeta med 

privatrådgivning eller företagsrådgivning. Vidare finns det tjänster som kontorschef, till 

att börja med kanske på ett mindre kontor, för att sedan ta sig an ansvaret på ett större 

kontor. Avdelningschef samt regionchef är också tjänster som finns för de medarbetare 

som önskar att klättra i företaget. Exempelvis finns det också avdelningar som arbetar 

mot personal ,administrativa tjänster och tjänster på stabsfunktioner (Swedbank, 2012c). 

Swedbanks vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: 

”Swedbank – beyond financial growth” (Swedbank, 2012c).  

Swedbanks syfte: ”Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och 

företagen” (Swedbank, 2012c). 

Swedbank har även tre stycken värderingar som är viktiga inom koncernen och viktigt 

att alla medarbetare jobbar efter: 

 Enkel- Våra kunder ska kunna göra det bästa av sin ekonomi, genom begripliga 

produkter samt klar och tydlig rådgivning. Våra tjänster ska också vara enkla att 

använda. Swedbank ska erbjuda en positiv och okomplicerad kundupplevelse. 

När ekonomiska frågor är komplexa bidrar vi med klarhet. 

 

 Omtänksam- Swedbanks medarbetare ska vara serviceinriktade, pålitliga och 

hjälpsamma. Vi ska hålla våra löften. Swedbank strävar efter att bygga en stark, 

varaktig kundrelation, baserad på en uppriktig vilja att hjälpa människor och 

företag att nå sina mål. Vi ska vara en aktiv, pålitlig rådgivare som förstår 

människors behov och hur olika handlingar påverkar deras ekonomiska 

välbefinnande. 

 

 Öppen- Vi ska vara ärliga, raka och öppna för nya idéer, nya människor och nya 

sätt att betjäna våra kunder. Vi är en relationsbank, en inkluderande bank för de 

många. 

(Swedbank, 2012c). 

5.1.2 RESPONDENTERNA 

För att behålla anonymiteten hos respondenterna så kan vi inte skriva ut de exakta 

positionerna som de har på företaget. Vi har skrivit ut de tre som är kontorschefer och 

sedan har vi valt att kalla de två avdelningscheferna och Talent Managern för 

administrativ chef för att ändå ge möjlighet att se skillnad på de som jobbar närmast 

talangerna i det dagliga arbetet. 

”A”- Administrativ chef, har tidigare jobbat sig uppåt i olika organisationer inom andra 

branscher och har jobbat på Swedbank i mindre än 5 år på en chefs- och ledarposition. 
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”B”- Administrativ chef, har tidigare jobbat på andra banker i chefs- och ledarpositioner 

och har jobbat på Swedbank i mindre än 5 år på en chefs- och ledarposition. 

”C”– Administrativ chef, har jobbat på chefs- och ledarpositioner i flera olika branscher 

och har jobbat på Swedbank cirka 25 år. 

”D”- Kontorschef, har jobbat på företaget cirka 25 år, började i kassa/kundtjänst och har 

jobbat sig uppåt i organisationen till chefs- och ledarposition. Kompetensen har erhållits 

genom interna utbildningar. 

”E” – Kontorschef, har jobbat cirka 20 år inom bankbranschen och har till största delen 

suttit på chefs- och ledarpositioner, varav cirka 5 år inom Swedbank. 

”F”-  Kontorschef, har jobbat i flera olika branscher och har jobbat på Swedbank cirka 

20 år på olika chefs- och ledarpositioner. 

5.2 TALENT MANAGEMENT PÅ FALLFÖRETAGET 

”TM är ett jätteviktigt strategiskt arbete för ett företag och att affärsplanen måste flätas 

ihop med personalplanen och där har TM en jätteviktig roll att spela”. Detta är ett citat 

av respondent ”A” och detta visar hur företaget ser på TM och dess relevans och hur 

företaget anser att de måste göra för att lyckas med implementeringen av TM på ett bra 

sätt. ”B” anser att TM ska ses som en helhet i samhället, detta för att allt hänger ihop 

och lyckas företag med TM så kan detta skapa en god cirkel som gynnar både banken 

och samhället. 

Swedbank har börjat sin TM- satsning under 2010, och då började företaget från noll för 

att försöka bygga upp det för att jobba med detta på ett bra och integrerat sätt. 

Bakgrundsfaktorer till att företaget valde att börja satsa på TM och implementera detta i 

företaget var att människor idag ses som mer medvetna om arbetsgivare och gör mycket 

mera medvetna val kring vilka företag de vill jobba i och därför måste företag i dag ses 

som attraktiva arbetsgivare för att lyckas fånga upp den arbetskraft som företaget vill 

ha. En annan aspekt som framkom under intervjuerna var det faktum att ett 

generationsskifte håller på att ske och att många kommer att gå i pension och därför 

måste företag jobba för att hitta efterträdare till dessa positioner så att inte dessa 

positioner gapar tomt, för att försöka få den arbetsförsörjning som företaget behöver. 

Ytterligare en bidragande faktor var att banken har utvecklats väldigt mycket de senaste 

åren och har gått från ”transaktion till relation”, som respondent ”B” förklarade den 

förändring som skett. För att hänga med i denna utveckling är det viktigt att se till 

personalen som en av företagets viktigaste kompetenser och utveckla denna kompetens. 

Huvudmotivet för att företaget valde att satsa på TM blir om det sammanfattas att 

eftersom att konkurrensen på marknaden idag är större så krävs det mer än produkter 

och tekniska innovationer för att stå ut bland konkurrenterna. Därför ser företaget att 

människorna är deras viktigaste kompetens i den marknad de är aktiva på och därför 

måste företaget välja att satsa på den kompetensen för att kunna ligga före 

konkurrenterna. 

De aktiviteter som utgör Swedbanks TM- arbete just nu är att cheferna i företaget ska 

identifiera viktiga positioner inom organisationen och även identifiera viktiga personer 

som kan ses som talanger för att nominera dessa personer, och sedan diskutera detta i 
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ledningsgrupperna för att skapa en gemensam syn genom företaget. När talangerna 

kartlagts så får de genomgå tester av olika slag så kallade ”assesments” som innehåller 

både personlighetstest, färdighetstest och djupintervju med psykolog. Efter dessa tester 

har återkoppling skett där flera parter varit med och utvärderat de utfall som kommit 

fram av testerna. Efter dessa tester valdes sedan en grupp på ca 12-13 stycken ut i norra 

regionen och här var ett uttalat mål att få en balans mellan antalet män och kvinnor i 

gruppen. Sedan har träffar arrangerats några gånger per år för att bygga upp ett nätverk 

där alla kan dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter. Just i den här 

satsningen valde företaget att satsa på yngre medarbetare (under 35) som har kommit en 

bit i karriären men som företaget såg behövde utveckling och kunde dra stor nytta av det 

utbytet med andra i regionen. Förhoppningen med detta var att hitta personer som är 

redo för nästa steg och att de kan utvecklas till att ta nya positioner. Det som görs i det 

vardagliga arbetet på kontorsnivå utöver dessa utvalda grupper är att låta medarbetare 

utvecklas och att uppmuntra att medarbetare provar på nya saker, nya utmaningar och 

att peppa till att medarbetare ska våga testa på nya utmaningar.  

De utmaningar som företaget närmast kommer att satsa på är att hitta talanger bland de 

medarbetare som är över 40 så att de inte missar de talanger som finns i dem som varit 

på banken under en längre tid, eftersom att talang är något som finns i alla åldrar på 

företag och inte bara har med ungdom att göra. Respondent ”B” beskrev arbetet med att 

hitta talangerna i företaget som att ”TM handlar om att hitta förmågorna, människorna 

med förmåga att sätta samband och driva verksamheter”. ”E” beskrev sitt eget arbete 

med TM i fyra steg:  

”Min roll som ledare är att säkerhetsställa för det första när jag rekryterar människor 

att jag rekryterar människor med potential och ambition att ta sig an utmaningar som 

då ligger utanför den yrkesroll som jag för tillfället rekryterar. Få in ett grundmaterial 

med personer som är intresserade av personlig utveckling och att genom det utveckla 

banken. Det andra steget i det här är att under tiden de befinner sig i en yrkesroll att de 

känner att de har möjlighet att utveckla sig själv och nå till sin potential i den 

befattningen. Det tredje är ju då att hjälpa till att skapa förutsättningar och att puffa 

och peppa medarbetare att ta sig an nya utmaningar. Det fjärde är att få tillbaka 

medarbetare till arbetsplatsen i en större befattning efter ett par eller ett antal år, när 

de skaffat sig ytterligare förmågor. Det här är livscykeln som jag ser det när det gäller 

TM”. 

”B” som besitter en chefsposition inom företaget uttryckte vikten av att chefer inom 

organisationen måste ta ett ansvar när det gäller att släppa fram talangerna i 

organisationen och att kunna organisera verksamheten på ett sådant sätt att nya 

förmågor släpps in och tillåts att ta nya roller för att utvecklas. Respondent ”D” 

uttryckte att de varit framgångsrika i dennes område med att kompetensutveckla sina 

medarbetare i ett tidigt skede, detta för att göra medarbetarna beredda för nya 

utmaningar. Här stryker ”D” även under vikten av att inte låta dessa utvecklade 

kompetenser att gå till spillo utan att se till så att de kunskaper som medarbetarna 

utvecklat får användas och att det inte blir så att företaget lovar för mycket i och med att 

de tidigt låter medarbetarna kompetensutvecklas och sedan aldrig lever upp till detta och 

låter dessa medarbetare få nya utmaningar. Det som alla respondenter är överrens om 

och överlag trycker på är att företaget har ett väldigt HR- fokus kring 

kompetensutveckling och att de har börjat jobba aktivt med att identifiera talanger och 

möjliga blivande ledare och specialister och jobbar med att fånga upp dem tidigt. Det 

som respondent ”B” uttrycker att företaget märkt av i sina satsningar är att TM låter 
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som en enkel sak att implementera på pappret men det kräver att företaget lägger ner 

mycket tid och energi i satsningarna för att lyckas.  

5.2.1 UTVECKLING FÖR MEDARBETARNA INOM FÖRETAGET 

”C” beskrev vikten av att arbeta med utveckling av medarbetarna i företaget, ”Vi måste 

ju ligga i framkanten och vara bland de främsta med att utveckla personal och se till 

helheten så jag kan inte se någon nackdel”. Inom Swedbank är utvecklingen för 

medarbetarna individanpassade och anpassade efter yrkesroll. Det finns beskrivningar 

på varje yrkesroll beroende på om du jobbar som privatrådgivare, företagsrådgivare 

eller kontorschef, då finns en grundmanual som säger hur du ska jobba beroende på 

vilken position du har. Ibland kan det röra sig om saker som enligt lag måste uppfyllas 

för att få utföra en viss uppgift, att du måste ha en viss kompetens eller utbildning. Det 

finns stor möjlighet till kompetensutveckling inom banken. ”Det är inte möjligheten till 

kompetensutveckling som är en trång sektor, som är i bank tycker jag, utan vill man 

göra saker så finns det möjlighet att prova”. ”B” trycker här på det faktum att det är 

upp till varje individ vad de har för tankar och ambitioner. Det är inte samma 

regelstyrda organisation som förut, utan det handlar om att ta eget ansvar, både för 

chefer och för medarbetare också, individen måste ta initiativ för att kunna utvecklas 

och nå framåt. När en ny person anställs måste de veta vad som är kravet på den 

personen, som ”C” uttryckte det ”Vi jobbar inte med slumpen, utan vi jobbar med mål”. 

Swedbank ser det som viktigt att ta kontakt med kunderna och träffa ett antal per vecka 

detta eftersom företaget ser vikten i att visa intresse för kunden för att denne inte ska 

byta bank. 

Alla påpekade vikten av att talangerna är medvetna om att de har ett eget ansvar i det 

hela, de ges en möjlighet och sedan är det mycket upp till dem att de tar vara på denna 

möjlighet och tar eget ansvar i att söka mer utmanande jobb. ”E” sa ”vad det bygger på 

är ju också att människan som det här gäller har insikten att det är jag som måste ta 

vara på de möjligheter som finns”. ”E” ser också att ”individen måste ha inställningen 

att utvecklingen måste man söka upp som individ, utvecklingen kommer inte att söka 

upp individen” de för över ett stort ansvar för personlig utveckling till individen och 

företagets roll blir att erbjuda möjligheten för talangerna att anta nya roller, söka nya 

tjänster, så att de kan använda sin kunskap i arbetet. ”A” och ”D” tror det kommer 

krävas bättre snurr på yrkesrollerna i framtiden för att utnyttja den fulla potentialen i 

företaget. 

För att kunna uppfylla utvecklingsbehov ser respondenterna det som viktigt för 

företaget att hitta ett närande i organisationen där det blir mer fokus på vad 

medarbetarna faktiskt gör istället för att det endast har att göra med vilken roll eller titel 

en medarbetare har. Detta för att undvika att skapa en känsla av besvikelse bland 

medarbetarna för att de känner att företaget byggt upp förväntningar som de sedan inte 

kan motsvara till. Respondenterna ser det som ett viktigt arbete att lyckas säkra den 

egna kompetensen genom rätt och riktade kompetensinsatser på personal utifrån vad de 

har för förutsättningar och ambitioner. 

5.3 KONKURRENSFÖRDELAR MED TALENT MANAGEMENT 
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5.3.1 PERSONAL 

5.3.1.1 MOTIVATION 

Genomgående ansåg alla respondenter att medarbetarna i organisationen är engagerade, 

de ser att företaget har duktiga medarbetare som trivs med att träffa kunder och detta 

tror respondenterna leder till att de trivs på jobbet.  

”B” ser det som positivt att medarbetare ser att en person de har jobbat med plockas in 

på ett led för ett ledningsuppdrag eller projektuppdrag där man får förtroende att göra 

olika saker. Detta är något som respondenterna tror kan smitta av sig då den här 

personen beskriver sin vardag och vad som händer för de övriga medarbetarna. Det gör 

även att barriärer tas ner i ett företag när man jobbar med TM. Det behöver inte vara så 

att det smittar av sig varje gång, det kan även bli så att bara talangen blir extra 

motiverad. ”F” kopplade motivationen för medarbetarna till resonemanget och dialogen 

under vägen: ”Att man har en bra dialog där och har ett bra upplägg och en bra 

process, det tycker jag nog att man upplever att det gör att personalen är mer 

motiverad”.  

Alla människor mår bra av att få uppmuntran och bekräftelse, detta tryckte ”B” på och 

såg vikten av att berömma individen när den gjort något bra. Inom företaget försöker de 

även sprida vidare när en person gjort något bra, så kanske en högre chef får höra detta 

och kan skicka iväg ett berömmande e-mail. Detta påpekade ”B” som det viktigaste, 

men även det svåraste: att hitta och skapa en berömmande kultur.  

På Swedbank har de som mål att jobba nära personalen vad gäller coaching och 

feedback. Chefens roll är att ha en bra dialog med alla medarbetare, med nya 

medarbetare kanske de har ett samtal varje vecka för att följa upp och se hur det går och 

med de som varit med länge kanske de träffas varannan vecka och går igenom dennes 

arbete. De använder sig även av kontorsmöten där alla medarbetare samlas och 

diskuterar aktuella ämnen. Cheferna använder sig också av medlyssning, vilket innebär 

att chefen sitter med medarbetaren under exempelvis ett möte med kunden. Detta för att 

kunna ge tips och råd om förbättringar till medarbetaren. ”C” betonar att personal, 

ledarskap, planering och att behålla medarbetare är alla färskvara, därför måste de hela 

tiden arbeta med att förbättra detta, annars kan allt falla ihop. 

”C” anser att banken går jättebra och medarbetarna är engagerade, det finns olika 

personalförmåner för att motivera personalen men ”C” betonar också att ”Vi brukar 

säga att största förmånen är att man ska trivas på jobbet”. 

5.3.1.2 PRODUKTIVITET OCH PRESTATION 

När vi i intervjun med ”B” frågade om hur produktivitet och prestation ser ut i företaget, 

så börjar respondenten med att säga: ”Ni har kommit till målstyrningens Mekka”, inom 

bank är målstyrning ett naturligt och viktigt inslag och så även på det här företaget. På 

regions- och kontorsnivå så sätts en handfull Key Perfromance Indicators (KPI) upp för 

att göra det möjligt att skapa en övergripande bild av vart du befinner dig som kontor 

och som region. Dessa KPI:n är uppsatta utefter både ett finansiellt perspektiv, ett 

personalperspektiv och ett kundperspektiv. Den målstyrning som sedan finns på 

individnivå är ett system där det syns när en medarbetare träffar kunder, gör affärer, har 

rådgivning och använder de rådgivningsverktyg som banken har. Utifrån detta ser de 

varje vecka på varje individ vad som har hänt, vart medarbetaren är någonstans i 
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förhållande till de uppsatta mål som finns. Alla respondenter svarade att det på 

kontorsnivå finns övergripande mål och individuella mål. 

Det är sedan upp till närmaste chefen att veckovis ha personliga samtal med 

medarbetarna där insatsen under föregående vecka diskuteras och hur planen för 

kommande vecka ser ut samt vad denne behöver förbättra och hur dennes utmaningar 

ser ut, dessa samtal kallas för Performance Development samtal (PD-samtal). Dessa 

samtal har företaget som mål att genomföra varje vecka för att medarbetare ska känna 

att de verkligen får den feedback som behövs så att de får chansen att förändra sitt 

beteende och utvecklas.  Dessa mål behöver inte nödvändigtvis vara budgetstyrda och 

handla om försäljning utav ett visst antal produkter utan handlar om vart medarbetaren 

är idag, och det som chefen förväntar sig av medarbetaren och hur denne kan utveckla 

sitt jobb.  Målet med detta är som ”A” uttryckte det ”att vara nära i vardagen istället 

för att bara ha hårda mål som ska uppnås”. 

De mål som sätts upp vid försäljning anpassas efter varje medarbetare och utifrån 

dennes arbetsuppgifter. En orsak till detta uttryckte respondenterna vara för att minska 

risken att orealistiska mål sätts upp för någon medarbetare exempelvis eftersom att 

denna inte träffar nog mycket kunder för att kunna uppfylla de målen. Detta görs också 

för att undvika att tvinga fram ett synsätt på försäljningen som gör att medarbetarna 

endast fokuserar på att kränga saker till kunderna och tappar fokus på att sälja de 

produkter som verkligen skapar värde för kunden i det långa loppet. 

För att försöka skapa en relation med kunderna har varje rådgivare tilldelats en kundbas 

och ett exempel på mål som sätts upp är att denne då ska träffa ett visst antal kunder 

från den kundbasen varje vecka. Detta för att allt färre kommer in på banken i 

spontanärenden och för att skapa en relation till kunderna så måste de bli inbjudna till 

personliga träffar med sin rådgivare. Ett system med målstyrning ser respondenterna 

som bra eftersom att det även skapar en tydlig bild och ett tydligt synsätt på vad som 

förväntas av en och vad jag som medarbetare ska leverera. På detta sätt kan företaget 

även få en indikation på vilka som är ”high potentials” och utgör potentiella talanger i 

ett tidigt skede, även om detta inte är det enda sättet företaget uppmärksammar bra 

prestationer så är det ett av sättet som de använder sig av för att identifiera potentiella 

talanger inom företaget.  

Sedan har företaget också en undersökning där alla medarbetare får betygsätta sin 

närmsta chef, där kommer det fram hur ledarskapet fungerar, vad som är bra och vad 

som behöver förbättras. ”B” påpekar att detta ställer höga krav på personerna som sitter 

i ledande positioner eftersom att det kan ses som känslig information och du som ledare 

måste kunna hantera detta på ett bra sätt. Detta för att kunna se vad som behöver 

utvecklas och hur du som ledare kan göra för att förbättra arbetssituationen. Här gäller 

det som chef att du inte är egoistisk och bara jobbar för dig själv utan ser till vad som är 

bäst för företaget, detta ser ”B” som en viktig aspekt av ledarskap. 

Efter TM- satsningarna har företaget inte konkret kunnat se förbättring överlag på 

medarbetarna gällande ökade siffror vid mätningarna av produktion och produktivitet. 

De utfall som ”B” kunnat se är att de har bytt ut några chefer och på så sätt fått en 

nytändning på hela kontoret. Det har lett till att det skapas ny energi och blir en ”boost” 

för kontoret. ”C” förklarar de ökningar som de sett i produktivitet med att företaget 

lyckats hitta ”rätt man, på rätt plats vid rätt tillfälle” och ”B” förklarar det såhär, ”Vi 

har hittat människor som kan ta stafettpinnen och flytta ett kontor till nya nivåer 

kommersiellt och även vad gäller hur allmänheten uppfattar banken”. 
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5.3.1.3 PERSONALOMSÄTTNING 

Personalomsättningen varierar och är högre vid kuststäderna i Norrland då det är en 

annan arbetsmarknad där, men samtidigt anser ”C” att den är för låg om vi ser totalt sätt 

till den norra regionen. Denne menar inte att fler ska byta jobb men att det är bra med en 

viss omsättning, det är bra med rörlighet inom en organisation för att kunna få ut det 

mesta av den kompetens som finns. ”A” och ”B” trycker på vikten av att få rörelse i 

organisationen på ledarpositionerna och att dessa endast ska sitta på positionerna i två 

till femårsperioder för att sedan byta arbetsroll. ”B” visar på att de jobbar med detta i 

region norr genom att de under de senaste åren har bytt ut 50 % av chefspositionerna 

och strävar efter att byta ut ytterligare 25- 30 % inom de närmaste åren. 

En annan tanke som uttrycktes av ”D” och ”E” var att det i dagens samhälle och med 

den generation som kommer in på arbetsmarknaden inte kommer att vara möjligt för 

företag att behålla talangerna under hela en individs arbetsliv. ”E” uttryckte det såhär 

”Att behålla människor är ju bara ett mål så länge som det finns en bra matchning 

mellan vad individen vill och vad banken vill”. Utifrån detta ser respondenterna vikten 

av att som ”C” sa ”skiljas som vänner” och på så sätt kan personen komma tillbaka och 

jobba på Swedbank senare och detta ser respondenterna som ett bra sätt för individen att 

utvecklas och på så sätt skaffa sig kompetens som banken kan dra nytta av om denne 

kommer tillbaka till företaget. ”E” ser det som så att ”Jag driver ju ingen verksamhet 

som syftar till liksom att explicit behålla talanger utan jag vill ju ha människor som är 

och känner sig motiverade i den yrkesroll som jag kan erbjuda dem”. Så att så länge 

denna matchning fungerar så vill företaget behålla talangerna men om detta inte matchar 

med varandra mer så ser företaget inte en mening med att till varje pris behålla 

talangerna. 

5.3.2 REKRYTERING 

Vid rekrytering internt finns det historik om personen och referenser från tidigare 

medarbetare och chefer vilket underlättar för företaget. När de handlar om externa 

rekryteringar har varje kontor personalansvariga, men sedan finns det även en HR- 

avdelning som hjälper till vid intervjuer och personlighets- och externa tester.  

”F” menar att arbetet med att hitta rätt person handlar mycket om de personliga 

egenskaperna och en persons intresse. Denne menar även att den hårda kompetensen 

alltid går att utveckla så länge personen har rätt inställning. Att personen är intresserad 

av arbetet är viktigt för att den ska vilja göra sitt bästa och utvecklas. När det handlar 

om en nyanställd person ser respondenterna vikten av att ge denne support och 

stimulera och visa på möjligeter. Ge stort mått av frihet, men samtidigt vara tydlig om 

det är något som inte är bra. Felrekryteringar är ingenting som är så vanligt på företaget 

enligt respondenterna. De jobbar med att undvika det i så stor utsträckning som det är 

möjligt genom att ha en genomgående och väl anpassad rekryteringsprocess. För att 

citera ”E”: ”Vi jobbar ju inte mot felrekryteringar utan för att göra rätt rekryteringar”.  

Arbetet med människor ser respondenterna som en ständig väg och en ständig 

diskussion. De jobbar aktivt med handlingsplaner och det gör alla mot sina chefer, detta 

för att hålla koll på kontoren och se om något kontor inte håller måttet. Kommer det 

signaler från personal eller kunder är det viktigt att chefen går in snabbt så att problemet 

går att lösa innan det har blivit ett alltför stort problem. Ofta är det ömsesidigt om 

företaget inte tycker att personen passar i arbetet, det känner ofta personen av och 

kanske inte trivs och arbetet levde inte upp till förväntningarna. Då behöver det inte 

vara så dramatiskt.  
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Samtidigt som det inte är vanligt med felrekryteringar så är det något som händer. Då är 

det viktigt att lära sig något av den och ”A” uttrycker förhoppningar om att TM ska 

bidra till att minska felrekryteringarna ytterligare. Tittar man på norra Sverige har inte 

nyrekryteringar varit den största frågan, då branschen som helhet har krympt till följd av 

att mycket görs på Internet och telefonbank, folk kommer inte in på banken i lika stor 

utsträckning. Detta kommer dock att ändras då vi är inne i en tid där många tjänster 

kommer behöva tillsättas som effekt av de 40-talister som går i pension. Som ”C” 

uttryckte sig ”Tiderna ändras och därför är det extra viktigt med rätt man, på rätt plats, 

i rätt tid”. Under intervjun med ”A” framkom det att under en undersökning som gjorts 

kostar en felanställning cirka 1,5 till 3 gånger den totala årsersättningen för en anställd. 

Till skillnad från nyanställningar som också kostar mycket pengar men som genererar 

vinst inom ett halvår, som ”C” uttryckte det ”Får vi en jätteduktig person som kan dra 

in mycket så då får det gärna kosta”. En annan aspekt som framkom från intervjun med 

”E” var att det finns felrekryteringar och så finns det rätt rekryteringar men mellan dessa 

så finns det en gråskala med mer eller mindre lyckade rekryteringar. 

För att attrahera talanger och främst för att attrahera rätt sorts talanger för att underlätta 

att rekrytera rätt så arbetar Swedbank med sitt arbetsgivarvarumärke. Ett konstaterande 

som kom fram när vi pratade om bankens arbetsgivarvarumärke med ”B” var: ”Den 

tiden är förbi när banker bara kunde förlita sig på att banken blir framgångsrik bara vi 

plockar in så mycket pengar som möjligt och lånar ut så mycket pengar som möjligt, 

man måste också bygga ett långsiktigt varumärke”. Detta visar på det som kom fram 

under intervjuerna nämligen att banken är förändrad och jobbar på ett annat sätt än 

tidigare. ”B” förklarade det också som att banken gått från ”transaktion till relation”. 

För att lyckas med att attrahera talanger till företaget och få de talanger som finns i 

företaget att stanna så är företaget noga med att peppa medarbetarna till utveckling och 

se positivt på medarbetare som vill utvecklas och vill nå till nya höjder. ”E” tror att det 

gäller att börja i företaget och jobba utåt, ”det gäller ju att jobba med de som är på plats 

för att skapa en attraktiv miljö för de som kommer in”. Swedbank erbjuder 

vidareutbildning för de medarbetare som vill utvecklas och som vill komma framåt i 

karriären. Det som företaget vill skapa är en bra känsla, en ”feeling” så att människor 

attraheras till företaget och att de vill förknippas med företaget. För att lyckas få denna 

känsla har banken gått från tiden att vara en väldigt stängd organisation med höga murar 

och tjocka väggar till att ha en mer öppen och transparent miljö. Detta för att leva upp 

till sina värderingar och få medarbetare och kunder att dela värderingarna med 

företaget. I övrigt så trycker respondenterna på vikten av att företaget ska kunna 

attrahera den önskade arbetskraften att synas och att hela tiden finnas runt om i 

samhället genom att vara med på arbetsmarknadsdagar och gå ut i skolor etc. 

Ett citat som framkom i intervjun med ”B”: ”Varje kontorschef har i sitt uppdrag att 

vara en del av det lokala samhället, en del av utvecklingen av samhället”. I intervjuerna 

med ”B” och ”C” så framkom vikten av att varje kontorschef jobbar för att vara en del 

av samhället och synas i bra sammanhang i samhället. Exempel på sådana aktiviteter 

som framkom vid intervjuerna kan vara att Swedbank bjuder in företag på orten till 

banken för att visa vad banken erbjuder eller att banken hjälper ungdomar att få 

arbetslivserfarenhet genom praktikplatser eller att förmedla kontakter om banken har 

någon kund som söker arbetskraft och då kan de rekommendera om de vet av någon 

passande ungdom som behöver jobb. Helt enkelt att hjälpa till att få ut ungdomar i 

arbetslivet. På detta sätt försöker företaget få människor att se, som ”B” uttryckte det, 

att banken är ”något mer än det finansiella, det finns en god själ i banken”. Alla 

respondenter uttryckte vikten av att både personal och kunder är nöjda och trivs på 
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banken. För att få nöjda kunder och nöjd personal så måste företaget hålla de löften de 

ger och leva upp till de värderingar som de står för.  

”C” menar att om personalen mår bra och det fungerar bra i organisationen så att 

medarbetarna trivs och anser att företaget är en bra arbetsgivare så sprids detta vidare 

till andra människor. Det finns interna mätningar som utförs varje år där detta mäts och 

generellt sätt så ses företaget som en bra arbetsgivare i dessa mätningar. Men ”F” 

påpekar även att detta område alltid går att förbättra.  

”F” påpekar vikten av ett arbetsgivarvarumärke ”det handlar om hur vi fyller 

varumärket med innehåll”, alltså att företaget alltid försöker vara en attraktiv 

arbetsgivare som vill utveckla sina medarbetare, som står för någonting bra och som gör 

att medarbetare söker sig till Swedbank och vill vara i företaget men sedan också vill 

stanna på företaget över tid eftersom att de vill vara en så pass bra arbetsgivare med 

utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. ”A” trycker på vikten av att detta sedan 

kopplas ihop så att det blir givande ur företagets perspektiv utifrån vad det är för 

kompetenser som företaget vill ha och vad företaget vill leverera i framtiden, både 

strategiskt och operationellt. 

5.3.3 FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATIONEN 

Företaget har genomgått stora förändringar både genom ny teknisk innovation som lett 

till ett annat arbetssätt för att bemöta kunder och även genom ett förändrat synsätt på 

banken i sig. Senaste förändringen som har pågått under senaste åren runt om på olika 

kontor i regionen är att flera av kontoren har blivit kontantfria vilket betyder att de har 

tagit bort kontanthanteringen på kontoren helt och hållet. Insättningar görs nu via en 

insättningsmaskin och kontantuttag hänvisas till bankomater eller matvaruaffärer.  

Respondenterna tycker att de allra flesta medarbetare har reagerat på ett bra sätt på de 

förändringar som gjorts, givetvis har det varit en process där det kan finnas mer 

motstånd och oförståelse hos vissa medarbetare än andra. Men överlag så har dessa 

förändringar fungerat bra och personalen har varit med på noterna. Enligt ”F” har det 

funnits funderingar och oro hos vissa mer än andra men det gäller för ledarna inom 

företaget att ha förståelse för det här också, att det kan ta längre tid för vissa att haka på 

tåget. Hur medarbetarna reagerar på förändringar förklaras som något personligt och det 

är därför viktigt att gå ut med den mängd information som behövs och vara tydlig vid 

informationen, detta för att alla medarbetare ska känna att de får den information som 

behövs för att känna sig bekväma och se det positiva med förändringen. De personer 

som respondenterna främst märkt reagerat på den här förändringen är de medarbetare 

som jobbat i spontandelen och mött de spontankunder som kommit in för 

kontantärenden eftersom att det är dessa medarbetare som kan påverkas i störst 

utsträckning av just denna förändring. ”F” ser en orsak till detta i att dessa medarbetare 

måste jobba på ett annat sätt och kompetensutveckla sig för att klara av de nya 

arbetsuppgifterna. Det handlar om att jobba igenom det på ett bra sätt och om detta 

förbereds på ett bra sätt samt har bra dialoger innan och under hela 

förändringsprocessen så kan mycket bekymmer på vägen undanröjas. ”A” ser det som 

att det vid en förändring går att se ett generellt mönster på alla företag där 5-10 % kastar 

sig över förändringen och tycker det är något jättebra och sen finns det även ett block 

som följer efter de som är i täten av förändringen och tror på dessa och tycker därför att 

det är okej. Sedan finns det 5-10 % som inte vill och inte ser något bra med 

förändringen. 
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En annan mindre påtaglig förändring som respondenterna uppmärksammat och som 

skett för företagets medarbetare är att fler av kunderna som kommer in nu är mer pålästa 

än förut, de vet mer innan de kommer in på banken vilket ställer ett större krav på den 

som sitter som rådgivare och ”B” trycker på vikten av att inte enbart ”sälja på teknisk 

kunskap, du måste sälja på en mycket djupare, dold, intuitiv kunskap”. 

5.3.4 UPPLEVDA FÖRDELAR  

Att TM är ett arbetssätt som medför många fördelar var samtliga respondenter överrens 

om. Arbetet med TM medför att företaget får ett bredare underlag till att hitta potentiella 

kandidater för att jobba i en stor organisation. Respondenterna tror att det är positivt för 

medarbetarna i och med att de känner att det finns utvecklingsmöjligheter inom 

företaget och det kan även medföra att medarbetare hos konkurrenter blir tipsade om att 

företaget är en bra arbetsgivare så de vill söka sig dit.  

Huvudfokus har för företaget varit yngre talanger. Respondenterna ser att TM gör att det 

finns en större möjlighet att behålla de yngre de satsar på och det är mycket viktigt att ta 

vara på de talanger och försöka säkra den kompetensen och kunna utveckla den på rätt 

sätt. Detta ser respondenterna att även leder till en positiv ekonomisk aspekt, de 

kommer in i produktionen mycket snabbare. Vidare tror de att talangerna blir förebilder 

för andra då de får möjligheten att utvecklas fort, de kan exempelvis bli chef på ett 

mindre kontor för att sedan kunna jobba sig vidare för att bli chef på större kontor. Att 

låta medarbetarna utvecklas, kompetenslyftas och växa, är en viktig del i att de känner 

sig motiverade på jobbet. ”Man känner att det företag man jobbar åt vill satsa på en 

och det är ju enorm cred”. Genom detta visar ”D” vikten av att om medarbetarna 

känner sig uppskattade kan det visa sig utåt och kunderna känner av att medarbetarna 

trivs och det gör att kunderna vill fortsätta vara kunder för de träffar bra människor i 

företaget.  

Det som framkom genom alla respondenter var att medarbetarna är en viktig 

konkurrensfördel för företaget. Kundernas upplevelser har stor betydelse. Fungerar 

banken bra så kommer kunden bli nöjd om den ser att banken har bra medarbetare, bra 

chefer och att medarbetarna har bra utvecklingsprogram. Som ”C” uttryckte sig ”trivs 

kunderna så får vi god lönsamhet och då får vi en trygghet och då trivs personalen och 

då blir det en god cirkel”. 

5.3.5 UPPLEVDA NACKDELAR 

Det var svårt för samtliga respondenter att se några nackdelar. En aspekt som ”A” 

tycker företag får se upp med är om strukturen med TM börjar kräva mer tid än vad den 

ger utveckling, då gäller det att hela tiden ha koll på hur mycket tid och energi som 

läggs ned och vad utkomsten är.  

Individen idag har en större rörlighet, det kan vara svårt för speciellt mindre städer att 

kunna erbjuda det medarbetarna vill ha, det kunde ”B” och ”C” se som ett hinder om 

företaget inte har möjlighet att erbjuda det talangen söker. Samtidigt ansåg alla 

respondenter att det var svårt att komma på någon annan lösning än TM för att uppnå att 

vara en attraktiv arbetsgivare och vilja utveckla sina medarbetare. Detta är något som 

alla företag vill och har under en längre tid varit väldigt viktigt, men de kunde inte se 

någon annan metod än TM för att uppnå detta på bästa sätt. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION  

I detta avsnitt kommer vi att analysera den data som framkom genom studien och som 

presenterades i empirin, genom att vi väver samman teori och empiri. Vi kommer även 

att utveckla de kopplingar vi gör med vår diskussion. Vi kommer att ta upp de relevanta 

områden som framkommit genom studien och sedan se om det kan leda till några 

konkurrensfördelar för företaget.  

6.1 TALENT MANAGEMENT I FÖRETAGET 

Företaget vi undersökt har implementerat TM utifrån sina egna perspektiv och anpassat 

detta efter sin egen organisation. I teorin framkom att affärsstrategin måste 

sammankopplas med talangstrategin (Heinen & O´Neill, 2004). I empirin styrks detta 

genom att respondenterna visar en förståelse för att affärsplanen måste sammankopplas 

med personalplanen för att få ett fungerande TM- arbete. Att företaget måste 

sammanfoga strategin med TM- arbetet för att kunna dra nytta av de TM-satsningar som 

görs, detta visar även varför det ses som en viktig del i företaget och varför det är viktigt 

att företaget lyckas med implementeringen av TM.   

Det som styrktes i empirin och som även uppkommit i teoridelen (Lewis & Heckman, 

2006; Silzer m.fl., 2009; Cheese m.fl., 2008) var vikten av att TM är ett verktyg som 

behöver anpassas för att fungera, varvid den rådande företagskulturen är en faktor att ta 

hänsyn till. Vi ser att företaget insett vikten av att anpassa satsningarna efter sin egen 

organisation, detta eftersom att de vid implementeringen valt att dela upp arbetet med 

talanger i två satsningar. I den första satsningen har de valt att fokusera på unga talanger 

under 35 år och i den andra satsningen som är i startgroparna nu har de valt att satsa på 

de talanger som är över 40 år. Överlag i företaget så har de gått igenom steget ”define” i 

processen (Cheese m.fl., 2008; Powell & Lubitsh, 2007), eftersom att de har knytt ihop 

affärsstrategin med personalstrategin som finns på företaget. Utifrån detta har de skapat 

en förståelse för vilka talanger som behövs och vilka gap de behöver fylla för att 

positioner ska sakna efterträdare och gapa tomma i framtiden. Här vill vi lyfta fram 

vikten av att sammanfoga affärsstrategin med personalstrategin i företaget för att på så 

sätt kunna få positiva effekter av TM på både personalnivån och på de affärsmässiga 

målen som företaget har.  

I satsningen på de unga talangerna inom företaget har de även gått igenom steget 

”discover” (Cheese m.fl., 2008; Powell & Lubitsh, 2007), detta genom att företaget har 

kommunicerat ut talangbehoven till cheferna i företaget så att alla chefer har samma syn 

på de behov som finns i företaget. Dessa chefer har sedan fått välja ut och nominera 

medarbetare på deras enhet som de ser som potentiella talanger för företaget. De 

nominerade medarbetarna har sedan genomgått ”assessments” där de tillslut har haft en 

grupp på ca 12-13 stycken som blev utsedda till talangerna. Utifrån detta så har 

företaget utbildat dessa talanger och genom gruppmöten delat erfarenheter med 

varandra och låtit talangerna få insyn i chefernas vardag, så med denna grupp har de 

även gått igenom steget ”develop” (Cheese m.fl. 2008; Powell & Lubitsh, 2007) och på 

så sätt gjort dessa talanger redo för nya utmaningar. Många av dessa talanger har sedan 

matchat inom företaget och fått nya roller eller tjänster inom företaget, några är 

biträdande kontorschefer och några har blivit kontorschefer på mindre kontor. Detta för 

att i framtiden kunna ta ännu ett kliv och bli kontorschefer för de stora kontoren eller bli 

chefer för andra delar av organisationen. Genom detta har många av talangerna fått nya 
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jobb och de är därför inne i funktionen ”deploy” (Cheese m.fl., 2008; Powell & Lubitsh, 

2007), det vill säga arbetet med att låta dessa använda sin kompetens och att hitta rätt 

person till rätt plats har kommit igång i företaget. 

Heinen & O’Neill (2004) påpekar vikten av att ett företag hela tiden måste se till att 

ligga steget före inte bara se talangbehoven kortsiktigt utan även långsiktigt. Genom att 

se de talangproblem som kommer uppkomma i framtiden och hur dessa kan påverka 

företagets framgång måste företagen rusta för detta och arbeta mot att fylla dessa gap 

(Heinen & O’Neill, 2004). Det som framkommit är att företaget inte endast tänkt 

kortsiktigt utan även sett hur deras kompetensbehov kommer att se ut framåt i tiden. Ett 

exempel på detta är att det under alla intervjuer kommit fram att företaget vet att de har 

många 40-talister som kommer att gå i pension och ser de inte till att vara förberedda på 

detta och ha medarbetare som är redo att ta över så kommer det att bli väldigt svårt att 

fylla dessa platser med den kompetens företaget vill ha. Det som även kommit fram som 

vi anser vara av stor vikt är att företaget sett allvaret med att börja fylla dessa luckor 

redan nu så att det inte blir så att väldigt många chefer byts ut på samma gång inom 

företaget med risk för att då skapa kaos, utan att ta det eftersom. 

När det gäller satsningen på de äldre talangerna så har företaget inte kommit lika långt 

utan tar nu steget in i ”discover” (Cheese m.fl., 2008; Powell & Lubitsh, 2007) där det 

handlar om att företaget måste upptäcka potentiella talanger och sedan identifiera 

talangerna i organisationen för att komma vidare i detta arbete.  

6.1.1 CHEFERNAS ROLL 

En aspekt som betonas i teorin och som framkom i empirin är chefernas viktiga roll i 

arbetet med TM (Cheese m.fl., 2007; Hirsh, 2004). Respondenterna menar att då det är 

chefen som har nominerat talangen så har den lyft upp och sett medarbetarens potential, 

men att chefens arbete inte stannar där, vilket vi ser som en grundläggande aspekt om 

arbetet med TM ska bli framgångsrikt. Talangens chef ska ansvara för att 

utvecklingsplanen utformas och efterföljs och är även den som har det främsta ansvaret 

för att ge talangen utökat ansvar genom nya och svårare uppgifter, vilket är en stor och 

viktig del i deras utveckling. Chefens engagemang blir således en viktig del i en talangs 

utveckling (Cheese m.fl., 2007; Hirsh, 2004). Detta framkom även i empirin men här 

påpekar respondenterna även att individen har ett stort eget ansvar och att det inte på 

något sätt är helt och hållet upp till chefen om en individ får den personliga 

utvecklingen den vill ha. Det finns inte heller någon utstakad utvecklingsväg för 

talangen utan detta är något som arbetas fram tillsammans med talangen. Chefens 

uppgift på företaget blir således att stötta talangen och erbjuda de möjligheter som finns 

för att förbereda denne för att i framtiden kunna ta en roll i företaget med högre 

svårighetsgrad. Att visa detta stöd bidrar till att talangen ges möjlighet och kan ta 

karriärsteg som gör att dennes fulla potential utnyttjas. 

 

Cheese m.fl. (2007) trycker på vikten av att cheferna lägger ned tid och engagemang 

och ser till att övriga i organisationen förstår vikten av att jobba med TM i företaget. 

Här har det i empirin visat att det i nuläget mest är talangerna och cheferna i företaget 

som märkt av och upplysts om satsningen på TM. För att kunna få ut alla positiva 

effekter av TM är det viktigt att det inte endast ses som något som behandlas på 

ledningsnivå utan som även går ner i organisationen. Utifrån ovanstående resonemang 

instämmer vi med Michaels m.fl. (2001) och Hughes & Rog (2008) som lyfter fram 

vikten av att TM genomsyrar hela företaget och att det finns ett ”talent mindset” för att 

skapa en fungerande TM- miljö, vilket empirin visar att det inte finns inom företaget på 
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ett utbrett sätt i dagsläget. Detta kan som sagt vara det faktum att företaget är i 

uppstartsfasen av sina TM- satsningar och att det därför inte hunnit bli något som i 

nuläget genomsyrar hela organisationen.  

Cheferna på Swedbank har även en viktig roll i den målstyrning som finns på företaget, 

här ser vi genom empirin att företaget har ett väl fungerande målstyrningssystem där 

både regionmål, gruppmål och individuella mål finns uppsatta. Genom att ha ett så nära 

utbyte med medarbetarna som respondenterna anser att företaget har så kan effekter av 

detta vara att det skapat bra förutsättningar för utveckling och att de följer upp på ett bra 

och nära sätt som gör att de ger medarbetarna chans till utveckling och organisationen 

kan på ett sådant sätt upptäcka talanger på ett tidigt stadium. Från teorierna ser vi vikten 

av att kunna leda talanger för deras utveckling eftersom att de inte kan ses som 

färdigutvecklade utan ses som medarbetare med hög potential men som behöver mer 

utveckling (Davis m.fl., 2007; Förborgen, 2010; Suraga m.fl., 2012). Utifrån empirin ser 

vi att företaget har en bra struktur för detta genom att ha medlyssning vid kundmöten 

och att ha en bra och nära kommunikation med medarbetarna för att ge feedback och 

coaching som hjälper dessa att utvecklas i den takt de vill. Vi ser att det för företaget är 

av stor vikt att hela organisationen vet om och förstår satsningarna på TM för att kunna 

se positiva effekter genom hela företaget.  

6.1.2 HR- AVDELNINGENS ROLL 

För att arbetet med TM ska fungera i ett företag så lägger vi tyngd vid vikten av att det 

inte enbart är HR- avdelningen som jobbar med att upptäcka och attrahera talanger. HR 

ska finnas som ett stöd för cheferna och se till att TM- arbetet går i linje med strategin, 

de ska vara de som driver på arbetet med TM (Farley, 2005; Cheese m.fl., 2008). 

Genom empirin kom det fram att i fallföretaget ses det i högsta grad som alla chefers 

ansvar att jobba med talangerna. Det är cheferna i företaget som är närmast den dagliga 

verksamheten och därför är det mest passande och ger bäst resultat att det är de som 

upptäcker talanger. HR- avdelningen spelar en viktig roll även här då det blir viktigt att 

tydligare kommunicera ut vad som är meningen med TM för att cheferna ska kunna 

arbeta utifrån detta. Talangerna på företaget ska inte enbart vara chefernas ansvar utan 

detta ska fungera integrerat och sammanflätat i organisationen. Här blir HR- 

avdelningens ansvar att stötta och informera cheferna i företaget så att de får de 

förutsättningar som behövs för att göra ett bra arbete med talangerna och i sin tur ge 

dem de förutsättningar som är viktiga för deras utveckling (Farley, 2005). Detta tycker 

vi utifrån empirin att företaget verkar ha rätt struktur för, först och främst för att de 

jobbat med att alla i ledarpositioner ska ha samma syn på talanger och vad som krävs i 

deras arbete. Det är sedan kontorscheferna som nominerar talanger för att sedan i 

samarbete med HR utvärdera de tester som gjorts och göra en utvecklingsplan för 

talangen. Att sammanfläta kontorscheferna med HR– avdelningen och att HR- 

avdelningen erbjuder stöd och direktiv möjliggör för att TM blir handling i företaget 

och inte endast ord som de uttalar sig jobba med. Sedan när det gäller rekrytering till 

företaget och att upptäcka externa talanger så är det även här ett samspel mellan den 

rekryterande chefen och HR- ansvarige som tillsammans hittar talangerna bland de 

sökande.  
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6.2 KONKURRENSFÖRDELAR MED TALENT MANAGEMENT 

6.2.1 PERSONAL 

6.2.1.1 MOTIVATION 

Att ha en motiverad personal är något som är mycket viktigt för att ett företag ska gå 

bra. Detta för att om inte personalen är motiverad gör de inte ett bra resultat och då 

kommer företaget att gå sämre. På Swedbank arbetar de mycket mot att motivera 

personalen och främja utveckling. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för 

medarbetarna om de själva vill och tar för sig. Genom att arbeta tillsammans och skapa 

en gemenskap på företaget kan det bidra till en mer motiverande miljö. Detta går även 

att se ett samband med Maslows behovspyramid, att det sociala behovet uppfylls genom 

att personer känner samhörighet och om de trivs på jobbet så stannar de kvar där 

(Schölzel-Dorenbos m.fl., 2009; Sadri & Bowen, 2011).  

I empirin framkom att alla respondenter ansåg att deras medarbetare är engagerade och 

de försöker hela tiden arbeta mot att skapa en berömmande kultur. Enligt Lockwood 

(2007) samt Hughes och Rog (2008) kan engagemang samt huruvida medarbetarna kan 

identifiera sig med organisationen vara avgörande faktorer om företaget lyckas eller 

inte. Att cheferna ser sig ha en nära kontakt med personalen genom samtal samt 

coaching och feedback, gör att de hela tiden försöker hjälpa personalen att bli bättre, 

och detta med förhoppning att de ska bli mer motiverade att hela tiden utvecklas. I 

teorin framlyfts vikten av att utveckla talangerna hela tiden eftersom de inte kan ses som 

färdigutvecklade, detta ser Michaels m.fl. (2001) samt Berger & Berger (2011) som 

arbetet med att sammanfläta utvecklingen i organisationen. Vilket vi ser kan göras 

genom medlyssning för att kunna ge coachning och feedback. Genom att få bekräftelse 

och respekt från andra uppfylls Maslows nivå angående självrespekt och han menar att 

det leder till att folk blir mer motiverade och arbetar bättre (Sadri & Bowen, 2011).  

En av respondenterna tryckte även på vikten av att ha en bra dialog med medarbetarna, 

detta för att öka deras motivation. Genom att även här se på Maslows behovspyramid 

kan företaget arbeta för att tillgodose och uppfylla medarbetarnas behov genom att 

identifiera de olika förmånerna en organisation kan erbjuda och genom detta skapa 

lösningar som motiverar personalen och gör att de vill stanna i företaget (Sadri & 

Bowen, 2011). En av respondenterna lyfte fram att de på Swedbank anser att den största 

förmånen är att personalen ska trivas på jobbet. Detta visar att de har fokus på att jobba 

för att skapa en trivsam miljö och detta ingår i den berömmande kulturen de även lyft 

fram. Här är det viktigt att ha en dialog med personalen för att veta om företaget 

uppfyller trivsel- kravet, så det inte bara är något som låter bra, utan att det verkligen 

genomförs. I linje med detta styrker Michaels m.fl. (2001) vikten av att visa 

uppskattning och ge medarbetare bekräftelse för att få dem att trivas.  

6.2.1.2 PRODUKTIVITET OCH PRESTATION 

Swedbank arbetar mycket med målstyrning genom KPI (Key Performance Index) för att 

se var kontoren befinner sig, samt system som finns på individnivå för att se hur 

personalen arbetar. Målstyrningen på individnivå använder företaget för att se hur 

medarbetarna arbetar. Där syns när de träffar kunder och använder rådgivningsverktyg 

och utifrån detta går det att se hur medarbetaren ligger till i förhållande till de uppsatta 

målen. Här kommer även medarbetarsamtalen in som en viktig del. Medlyssning som 

framkom i empirin, att chefen sitter med och ser hur medarbetarna bemöter kunder och 

jobbar är en viktig del för att hjälpa medarbetarna att utvecklas och utvecklingen bidrar 
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förhoppningsvis till motivation hos medarbetarna. Detta framhäver även Farley (2005) 

genom vikten av att medarbetarna måste känna sig motiverade för att prestera bättre.  

För att utveckla produktiviteten för varje medarbetare är det viktigt med personlig 

utveckling. Här lyfter respondenterna fram vikten av att medarbetarna själva visar att de 

vill utvecklas och tar för sig för att sedan få möjligheten till vidare utbildningar och 

personlig utveckling. Swedbank har försökt att fokusera mer på vad medarbetarna gör 

istället för att bara fokusera på vilken roll eller titel de har. Detta ser vi kan medföra att 

alla medarbetare har stora möjligheter till att utvecklas och växa som individer på 

arbetet. Genom att organisationen har blivit mer öppen och medarbetarna har en större 

frihet ser vi att en effekt av detta kan vara att även produktiviteten ökat. Detta menar 

Huselid (1996) har att göra med att om arbetet är för strukturerat och begränsat kommer 

det att synas i prestationen hos arbetarna och de känner att de inte har möjlighet att 

utvecklas. I och med att det finns många möjligheter till vidareutveckling i företaget om 

individerna vill, ser vi att det bidrar till medarbetarnas frihet och möjlighet till 

utveckling. Möjligheten till utveckling tror vi även kan bidra till ökad motivation och att 

medarbetarna blir mer engagerade då de är medvetna om att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter. Viktigt här är att ha i åtanke att olika personer motiveras av 

olika faktorer, så att företaget tänker på att alla kanske inte strävar efter att klättra uppåt 

i företaget utan motiveras av något annat. 

Utifrån vad respondenterna lyfter fram i empirin anser vi att Swedbanks arbete med 

utveckling och stöd till personalen är bra. Med tanke på hur ofta de säger sig samtala 

med sin personal, samt de olika metoderna de använder sig av för att hjälpa 

medarbetarna till bättre resultat ser vi som att de arbetar bra för att höja medarbetarnas 

produktivitet. Att låta medarbetarna vara med att ta beslut bidrar till ökad motivation 

(Bhatti & Qureshi, 2007; Sadri & Bowen, 2011).  

6.2.1.3 PERSONALOMSÄTTNING 

På Swedbank jobbar de med individuella mål, vilket gör att varje individ har sina mål 

som den arbetar efter. Här går vi i linje med respondenternas syn att detta kan ses som 

positivt, då det kan ha en positiv inverkan på medarbetaren att den har sina egna mål 

som ska nås, det är inte bara generella mål för företaget utan varje individ är värdefull. 

Det hör även ihop med att människor vill känna sig behövda och det driver och 

motiverar personalen (Sadri & Bowen, 2011). Det finns mycket utvecklingsmöjligheter 

i företaget och det är upp till varje individ att ta för sig och visa att de vill utvecklas, så 

finns den möjligheten. Det är något respondenterna trycker på, att det är just individerna 

själva som måste visa att de vill. Michaels m.fl. (2001) menar i sina steg att företag ska 

satsa på de mest talangfulla, på Swedbank är det upp till varje individ att ta för sig och 

då finns det möjligheter för medarbetarna. Det är något som vi tror kan vara positivt för 

medarbetarna, då alla har möjligheten till vidareutveckling så länge de visar att de vill, 

sedan ska företaget försöka möta medarbetarnas behov i den utsträckning det är möjligt.  

Då Swedbank kan erbjuda möjligheter till en vidare utveckling kan det bidra till att 

personalen vill stanna, de känner att de inte behöver byta arbetsplats för att gå vidare, 

utan de finns möjligheter där de är. Det är såklart ingen garanti att alla stannar, det finns 

många som tycker om rörelsen och tycker om att byta arbetsplats. Förhoppningen är att 

genom att erbjuda stora utvecklingsmöjligheter ska medarbetarna känna att det finns 

möjlighet till att utvecklas och byta arbetsuppgifter, men inom organisationen. Detta 

bidrar till att minska personalomsättningen. Om medarbetarna känner engagemang mot 

företaget kan personalomsättnigen minska och som Abrams och Moura (2004) nämner 
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är det extra viktigt då arbetskraften inte är lika lojala mot företagen nu som de varit 

tidigare. Detta är något som är väldigt bra i ett företag, om medarbetarna känner att de 

har möjlighet att utvecklas och komma framåt i företaget, har de inte samma behov av 

att byta arbetsplats. 

Att säkra den egna kompetensen inom företaget ser respondenterna som mycket viktigt. 

Swedbank strävar efter att arbeta utifrån medarbetarnas förutsättningar och ambitioner 

och det är också en viktig del i att hålla medarbetarna engagerade. Vid hög 

personalomsättning kan företaget tappa sina lovande talanger, och med det medföljer 

höga kostnader, förlorade färdigheter och kunskaper (Frank m.fl., 2004). Därför är det 

viktigt att hela tiden underhålla detta och arbeta för att skapa en trivsam miljö så att 

medarbetarna vill stanna inom företaget.  

Om medarbetarna kan identifiera sig med organisationen har detta en stark 

sammankoppling med hög eller låg personalomsättning då personal som känner att de 

kan identifiera sig med organisationen vill stanna inom den (Abrams & Moura, 2004; 

Lockwood, 2007). För att skapa den identifiering med organisationen är det viktigt att 

medarbetarna håller med företagets värderingar (Abrams & Moura, 2004; Lockwood, 

2007). Från empirin framkom att detta är något som företaget försöker att matcha redan 

vi rekryteringsprocessen och bedöma huruvida de personliga värderingarna går i linje 

med företagets. En aspekt som alltså är viktig är att företagets värderingar är tydliga och 

alla medarbetare är medvetna om dessa redan innan de börjar på företaget för att få en 

bättre inblick i vad det är för företag och att både medarbetaren och företaget känner att 

de passar ihop. Att chef och medarbetare ofta har samtal gör att chefen kan påminna om 

hur de arbetar på företaget och genom det få fram värderingar och se om dessa 

fortfarande går i linje med individens.  

I en av intervjuerna lyftes det fram att målet om att behålla individerna i företaget finns 

bara så länge som det finns en bra matchning mellan vad individen vill och vad banken 

vill. Det handlar om att det ska vara motiverade och engagerade medarbetare, annars 

drar de ner organisationen istället för att främja den. Detta ser vi som en viktig del i att 

se vad företaget behöver, så att det inte bara handlar om att enbart fokusera på 

talangerna, utan att se vilka som fortfarande är motiverade att göra ett bra jobb. Detta 

stärks av Michaels m.fl. (2001) samt Hughes och Rog (2008) som menar på att 

medarbetarna måste känna en passion för arbetet för att kunna attrahera dem. Det kan 

även vara som en av respondenterna menade att om företag och medarbetare skiljs som 

vänner, kan medarbetaren komma tillbaka om några år med mer kunskap och erfarenhet 

och motiverad att göra sitt bästa igen, det som behövdes var miljöombyte. Här vill vi 

lyfta fram att det är viktigt att ha en god dialog med medarbetarna för att veta vad som 

är anledningen till att de inte längre är motiverade. Finns det andra arbetsuppgifter på 

andra avdelningar som kan vara mer passande, eller är det bästa att personen söker sig 

någon annanstans.  

I empirin framkom även att rörelse inom företaget är något som uppmuntras och som 

respondenterna ser som nödvändigt. De ser det som viktigt att chefer inom företaget 

sitter på sina positioner i två till femårsperioder för att sedan byta roll eller pröva om 

mandatet, detta för att alltid ha personer som kan ge sitt allt och göra det bästa resultatet 

på en position vilket resulterar i att det skapas ny energi och blir en ”boost” i företaget 

när chefer byts ut. Om detta är något som fungerar i företaget och som verkligen sker 

ser vi att en effekt blir att företaget undviker att hamna i samma hjulspår under lång tid 

och på så sätt undviker att bli oproduktiva utan nytänk i företaget.  
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Det som ”B” trycker på och som vi även ser som en viktig aspekt för att detta ska gå att 

genomföra är att förmedla i organisationen att ledarbyten inte betyder att de chefer som 

finns är dåliga och därför måste de bytas ut. Det handlar om att den chefen har gett allt 

den kunde i den här funktionen och då behöver både chefen och medarbetarna en 

nytändning. Så ur denna syn är viss snurr på positionerna i företaget att föredra och 

något att sträva efter. I region norr har detta visat sig vara något som de faktiskt jobbar 

för då 50 % av chefpositionerna har bytts ut under de senaste tre åren och ett uttalat mål 

är att byta ytterligare 25-30 % inom de närmsta två åren. Att lyckas med detta blir en 

fördel för företaget i och med att de som sitter på chefspositioner i företaget inte hinner 

bli bekväma i sin position och på så sätt inte hinner tappa gnistan och gå in i ett 

vardagslunk där endast det nödvändiga görs. Den svårighet som vi ser med detta är om 

det finns en passande arbetsroll för den chef som blir utbytt utan att denne behöver kliva 

ner på en yrkesroll som är under dennes kompetens eller behöva flytta. Vi kan alltså se 

ett hinder med detta speciellt i mindre städer på mindre kontor där det inte finns så 

många alternativa passande arbetsroller. Ännu en sak som framkom i empirin var att 

företaget ser sig ha en låg personalomsättning vilket vi ser har grund i att det finns så 

pass många utvecklingsmöjligheter i företaget och att detta leder till att individen inte 

känner samma behov av att byta företag för att nå personlig utveckling.  

Vi kommer nu att sammanfatta hur personalen påverkas av TM och hur det i sin tur 

påverkar företaget. Att ha en motiverad personal leder till många positiva aspekter för 

företaget. För personalens del trivs de bättre om de är motiverade och vill därför göra ett 

bättre jobb. Detta kan i sin tur leda till att produktiviteten ökar vilket ger bättre resultat 

för Swedbank. Att personalen trivs kan även ha en positiv inverkan på 

personalomsättningen, att den minskar, då personal som trivs och är motiverad vill 

stanna inom företaget. Utifrån detta resonemang och det faktum att banken är ett 

tjänsteföretag där en av de främsta uppgifterna för medarbetarna är att ha kontakt med 

kunder och hjälpa dem i deras ärenden ser vi att medarbetarna och humankapitalet är ett 

av Swedbanks kärnkompetenser då de uppfyller de krav som Prahalad och Hamel 

(1990) satt upp om att de ska vara svåra att imitera, ge ett betydande bidrag till 

kundupplevt nytta samt att de ger access till många marknader. Alla dessa delar som en 

motiverad personal medför bidrar tillsammans till kärnkompetenser för företaget.  

Eftersom personalen är individer med kunskap och erfarenheter är denna 

kärnkompetens svår att imitera för konkurrenter då kunskap är svår att se och 

efterhärma. Den största delen för personalen handlar om den andra punkten som är att 

bidra till kundupplevd nytta, då medarbetarna har mycket kundkontakt och jobbar hela 

tiden för att tillfredsställa kundernas behov. Genom att bidra med kunskap och 

arbetskraft kan medarbetarna ge access till många marknader, speciellt medarbetare som 

arbetat länge inom Swedbank har mycket värdefull kunskap som är viktig för företaget. 

Personalen bidrar till att företaget går bra och de kan erbjuda en personlig kontakt, till 

skillnad från de banker som inte träffar sina kunder personligen. Lyckas företaget med 

att implementera TM på rätt sätt i företaget kan detta vara ett sätt som leder till att 

medarbetarna blir en varaktig konkurrensfördel för företaget. För att undersöka om det 

kommer att kunna vara en varaktig konkurrensfördel tar vi hjälp av Barneys (1991) 

ramverk VRIO.  

 Värdefull - Då personalen är en av bankens viktigaste resurs upplever vi att den 

uppfyller det första kriteriet som är att kärnkompetensen ska vara värdefull. 

Personalen bidrar till en ökad kundupplevelse för kunderna och kan ha en 

avgörande roll om kunden vill komma tillbaka eller inte.  
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 Sällsynt - Eftersom alla banker har personal är det ingenting som är sällsynt i 

sig. Dock så ser vi att Swedbanks personal uppfyller det kriteriet i och med det i 

empirin framkom att cheferna och ledarna i organisationen ser att medarbetarna 

är motiverade och engagerade genom sina chanser att utvecklas inom företaget.  

 

 Icke imiterbar – Att personalen är engagerad och motiverad gör även att 

personalen blir unik och är svår för konkurrenterna att imitera, då det inte går att 

se vilken kunskap de har när de bara tittar på en person samt alla delar som 

personalen bidrar med till företaget som minskad personalomsättning samt ökad 

produktivitet.  

 

 Effektivt organiserad - Eftersom Swedbank arbetar för att ge medarbetarna 

möjlighet att vidareutbildas och de har många delar i arbetet som bidrar till att 

hjälpa medarbetarna framåt till förbättrade resultat, som genom exempelvis 

medlyssning, ser vi att det är en strukturerad organisation som utnyttjar denna 

kärnkompetens, den motiverade personalen, och arbetar för att det ska bli en 

varaktig konkurrensfördel. 

6.2.2 REKRYTERING 

Att som företag ha ett starkt arbetsgivarvarumärke som många individer gärna söker sig 

till och vill jobba hos, helt enkelt att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig aspekt för 

att lyckas attrahera och behålla talanger inom företaget (Estis, 2008; Backhaus & Tikoo, 

2004). I empirin framkom det att just bankerna genomgått en drastisk förändring i och 

med att de insett att det inte längre går att leva och bli framgångsrika på det faktum att 

de är banker. De har igenom detta öppnat upp sina murar och blivit en öppnare 

organisation. Intressant är här att samtliga respondenter lyfter fram vikten av ett välfyllt 

varumärke, både hur kunderna ser det och hur potentiella medarbetare ser det. Detta 

visar på att företaget ser vikten av det och därför jobbar hårt för att kunna arbeta fram 

ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.  

Det handlar alltså inte endast om att lyckas upprätthålla ett bra varumärke utåt sett utan 

att helhetssynen på företaget ska byggas upp. Den bild som företaget förmedlar ska 

stämma överrens med den verkliga situationen i företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Här ser vi i empirin att företaget ser vikten av att börja inifrån och se till att medarbetare 

trivs och att de värderingar och syn som företaget bygger upp ska speglas på hur det 

faktiskt är i företaget. För att senare kunna ge en syn utåt sett som visar företaget i ett 

attraktivt ljus sett från tänkbara talangers ögon. Genom empirin ser vi att en förändring 

som skett inom bankbranschen från en stängd organisation med höga murar och tjocka 

väggar som gjorde det svårt för banken att skapa ett attraktivt varumärke eftersom att 

allt var så hemligt och banken sågs som en ogenomtränglig borg. För att kunna skapa en 

god cirkel är det alltså viktigt för Swedbank att de lyckas se och leva upp till de interna 

budskapen och sammankoppla dessa med de externa budskapen för att vara en bra 

arbetsgivare och skapa ett bra medarbetarklimat vilket i sin tur bidrar till att kunderna 

också ser detta och känner den positiva atmosfär som finns i och kring företaget.  

På den senaste företagsbarometern, rankinglistan för attraktiva arbetsgivare, som gjort 

en undersökning bland svenska studenter så hamnade Swedbank på en femte plats bland 

ekonomistudenterna samma placering som de hade under 2010 (Universum, 2011). 

Detta är givetvis en bra placering och visar på att företaget lyckats med att vara 

attraktiva arbetsgivare för unga. De har gentemot den målgruppen lyckats med att fylla 
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sitt arbetsgivarvarumärke på ett bra sätt. Att ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke anser 

vi vara en viktig kompetens i företaget. Har företaget lyckats bygga upp ett starkt 

arbetsgivarvarumärke så har de en klar fördel gentemot konkurrenterna i kampen om 

talanger och rätt arbetskraft.  

Att lyckas med arbetet med Employer Branding (EB) och på så sätt lyckas skapa ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke är ett arbete som är komplext och inarbetat i företaget 

och speciellt knutet till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Utifrån de tre kriterierna 

som avgör huruvida detta är en kärnkompetens för företaget (Prahald & Hamel, 1990) 

så från första punkten gör ett starkt arbetsgivarvarumärke att det är svårt för 

konkurrenter att imitera detta och få samma framgång i sitt företag. Den andra punkten 

handlar om bidraget till kundupplevd nytta, i och med att ett företag lyckas skapa ett 

starkt arbetsgivarvarumärke så har företaget börjat inifrån och på så sätt fått personalen 

att må bra och vara motiverade. I tjänstesektorn är humankapitalet en av företagets 

viktigaste resurser och om de upplever att arbetsplatsen är bra och är nöjd med sitt 

arbete och arbetsmiljön så kommer detta att visa sig utåt sett gentemot kunderna. Att 

personalen mår bra och är inspirerade kommer att visa sig i kundmötet och bidra till 

nöjdare kunder vilket då bidrar till att den kundupplevda nyttan ökar. Ett starkt 

arbetsgivarvarumärke hjälper således inte bara företaget att attrahera talanger utan blir 

även en fördel sett ur kundperspektivet. Genom ovanstående resonemang kan företaget 

även dra nytta av det faktum att företaget kan nå ut till de olika kundsegmenten, detta 

genom att alla får ut det de olika tjänster och önskemål som efterfrågas. Utifrån det här 

ser vi att företaget når ut till alla kundsegment och därigenom också de marknader de 

vill komma åt. 

Utifrån detta ser vi att ett starkt arbetsgivarvarumärke uppfyller kriterierna för att vara 

en kärnkompetens för företaget. Vi kommer nu att gå igenom de fyra aspekterna för att 

se huruvida detta även kan ses som en varaktig konkurrensfördel för företaget, utifrån 

ramverket VRIO (Barney, 1991).  

 Värdefull – Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir väldigt värdefullt för ett företag 

utifrån den goda cirkel som arbetet sätter igång. Företaget vill vara en bra 

arbetsgivare där medarbetare trivs och de vill utveckla sina medarbetare. 

Swedbank vill också vara ett företag som står för någonting bra och som gör att 

medarbetare söker sig till Swedbank och vill vara i företaget men sedan också 

vill stanna över tid eftersom att de vill vara en så pass bra arbetsgivare med 

utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Detta sätter i gång en god cirkel som 

på så sätt fortsätter i och med att kunderna märker av att det finns en positiv 

känsla på företaget och att medarbetarna gör ett bra jobb för att göra kunderna 

nöjda. Att detta sedan kopplas ihop med och bidrar till företagets mål gör att 

detta blir strategiskt viktigt för företaget. 

 

 Sällsynt – Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke är något som de flesta företag 

försöker jobba med men det är att lyckas med det som är det svåra. Just nu så 

har Swedbank ett försprång gentemot sina konkurrenter gällande attraktivt 

arbetsgivarvarumärke enligt rankingen från 2011. Konkurrenterna jobbar dock 

också för detta och därför är det viktigt att hitta ett sätt som gör att företaget 

håller konkurrenterna bakom sig. 

 



TALENT MANAGEMENT  LINDQVIST EMMA 

EXAMENSARBETE 30HP, VT 2012  OLOFSSON ERIKA 

59 

 

 Icke imiterbar – Ett starkt arbetsgivarvarumärke är något unikt och som är 

inbakat i ett företag, för att lyckas så måste varje företag anpassa sitt arbete efter 

sina egna förutsättningar och hitta ett eget vinnande koncept. Detta visar att det 

inte är möjligt för konkurrenterna att kopiera detta och på så sätt skapa samma 

konkurrensfördel. 

 

 Effektivt organiserad – Företaget är organiserat på ett sådant sätt så att de kan 

utnyttja denna kärnkompetens och paketera dessa på ett sådant sätt att det blir 

varaktiga konkurrensfördelar för företaget. Det vill säga att företaget kan ta till 

vara på och utveckla arbetsgivarvarumärket på ett sådant sätt att det förblir en 

varaktig konkurrensfördel. 

 

Något som kan skada arbetsgivarvarumärket men som också kan ha stora effekter på 

företaget i sig är felrekryteringar. Detta är något som kan kosta ett företag mycket 

pengar då det kan medföra underprestationer och den tid som måste läggas ned på 

intervjuer, utbildningar och handledning (Lagerman, 2011). Enligt våra respondenter 

jobbar det för att undvika felrekryteringar eller som en av respondenterna uttryckte sig 

att de jobbar inte mot felrekryteringar utan de jobbar för att göra rätt rekryteringar. 

Vilket även framkom i teorin genom att Michaels m.fl. (2001) visade att vikten av att 

anställa rätt kompetens kommer att öka framtiden. Genom att använda sig av olika 

verktyg försöker de minimera att fel person anställs. Är det internt de anställer använder 

de sig av historik som finns på den personen, samt referenser och när det handlar om 

externt använder de sig av olika tester och kollar även här referenser för att få en så bra 

bild av personen som möjligt. Utifrån detta anser vi att de har bra resonemang kring 

rekryteringar och att de även nämnde att felrekryteringar uppstår är något som visar på 

att de är medvetna om det och att det alltid finns mer att jobba på. En av respondenterna 

lyfte även fram att ofta är det ömsesidigt, företaget tycker inte att personen var passande 

för företaget och tjänsten samt personen kanske hade en annan bild av vad arbetet skulle 

innehålla. Om en person som inte passar till arbetsuppgifterna och ändå stannar kvar 

kan det leda till ineffektivitet inom organisationen, samt missnöje och brist på 

motivation (Lindelöw, 2008). Utifrån detta ser vi även kopplingen att om personen inte 

trivs presterar den heller inte på topp och då leder det till sämre motivation och 

prestationer. Därför är det väldigt viktigt att vara noga i rekryteringsprocessen, för att 

undvika misstag. Vi tror att många personer kan bli bekväma, även om de inte trivs till 

100 procent på arbetsplatsen stannar de ändå kvar för att de har en inkomst. Det här blir 

negativt för företaget då de inte alls känner sig motiverade och då presterar de inte på 

topp och det leder till mer kostnader för företaget.  

Vid felrekryteringar ser företaget även sitt ansvar gentemot den felrekryterade individen 

då detta inte bara gör skada för företaget, utan kan även göra stor skada för denna 

individ. Vi ser detta som något positivt då företaget är medvetna om sitt ansvar mot 

individen vid rekryteringar och inte bara ser till att felrekryteringar ställer till det för 

dem. En av respondenterna uttryckte en intressant tanke om att det inte ofta sker rena 

felrekryteringar utan att det ofta handlar om en gråskala och där mindre lyckade 

rekryteringar också kan ske utan att det nödvändigtvis behöver vara en ren 

felrekrytering. Detta medför att en medarbetare kan arbeta länge i organisationen utan 

den ställer till några större problem, men i jämförelse med en annan medarbetare kan 

den ses som mindre engagerad och kanske bara gör det den måste och lägger ingen 

extra energi på att det kan bli ännu bättre.  
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6.2.3 FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATIONEN 

Då banksektorn har genomgått samt genomgår stora förändringar både genom utvecklad 

teknik samt nya arbetssätt att bemöta kunder har hur medarbetarna svarar på 

förändringar en betydande inverkan på hur dessa förändringar genomförs. Om de 

anställda inte ser meningen i förändringen kan detta ofta leda till motstånd och detta har 

en negativ inverkan på företagets konkurrenskraft (Barrow & Mosley 2005; Blomquist 

& Röding 2010; Ulen, 2010). De erfarenheter våra respondenter har haft är att 

medarbetarna svarat bra på förändringar som genomförts samt håller på att genomföras. 

Självklart är alla människor olika och vissa behöver mer information innan och kan visa 

på visst missnöje, och vissa kan anpassa sig direkt, men trots detta upplever alla 

respondenter att medarbetarna är bra på att hantera förändringar. Det har även att göra 

med i vilken position en medarbetare befinner sig, hur den kommer bli påverkad av 

förändringen.  

En faktor till att respondenterna anser att medarbetarna på företaget svarar bra på 

förändringar ser vi är ett resultat av att de arbetat mycket med att låta medarbetarna vara 

med under hela processen och redan innan förklara vad som ska ske samt vad det kan 

bidra med för konsekvenser. Davis m.fl. (2007) menar på att talanger har denna förmåga 

att se förändringar som något positivt och en möjlighet att utvecklas för både dem och 

företaget. Eftersom respondenterna menade på att de flesta varit positiva och svarat bra 

på förändringar visar det att det behöver inte bara vara talanger som svarar bra, utan att 

det är viktigt hur företaget genomför förändringar. Att medarbetarna får vara med 

genom processen ser vi som ett tecken på att det är en öppen och flexibel organisation, 

något som bidrar till fördelar för företaget både för medarbetarna som arbetar där, men 

även för företagets rykte. Att de pratas gott om Swedbank så kunderna hör att 

medarbetarnas behandlas bra, samt att nya medarbetare vill arbete där och att många 

söker sig till en arbetsplats leder till att företaget kan hitta de som verkar mest 

talangfulla och som de ser verka ha potential.  

Det som också framkom i empirin var att det vid en förändring går att se ett generellt 

mönster på alla företag där 5-10 % av medarbetarna kastar sig över förändringen och 

tycker det är något jättebra och sen finns det även ett block som följer efter de som är i 

täten av förändringen och tror på dessa och tycker därför att det är okej. Sedan finns det 

5-10 % av medarbetarna som inte vill och inte ser något bra med förändringen. Utifrån 

detta så trycker vi på vikten av att ha talanger inom organisationen som ser på 

förändring positivt och därigenom få med sig det här mittenblocket av de som följer 

efter. Att sedan minska de medarbetare som är missnöjda med förändringarna i 

organisationen instämmer vi med det som framkom i empirin, nämligen att det handlar 

om att hela tiden ha en bra och tydlig kommunikation med hela organisationen innan 

och genom hela förändringen. Genom empirin ser vi att Swedbank har skapat en 

flexibel och lärande organisation som kan svara på de förändringar i omgivningen som 

leder till en förändrad organisation.   

 

För att lyckas behålla denna flexibla organisation så är det viktigt att medarbetare och 

chefer behåller de tidigare nämnda attributen. Något som då blir extra viktigt eftersom 

att många chefspositioner ska bytas ut inom närmsta åren är att det finns talanger inom 

företagen som är redo och förberedda att axla en ledarroll för att undvika att få personer 

som inte är redo för en sådan roll på dessa platser. Detta är något som arbetet med TM 

hjälper till med i och med att de utvecklar talangerna och på så vis gör dem redo att ta 

sig an nya utmaningar och roller i företaget. Om vi då ser till kriterierna för ett 

kärnvärde (Prahalad & Hamel, 1990): första kriteriet huruvida en flexibel organisation 



TALENT MANAGEMENT  LINDQVIST EMMA 

EXAMENSARBETE 30HP, VT 2012  OLOFSSON ERIKA 

61 

 

kan vara en kärnkompetens för företaget så ser vi att en flexibel organisation inte är 

något som lätt går att imitera för konkurrenterna, det är inte som en produkt som lätt går 

att imitera. Det andra kriteriet uppfylls i och med att en flexibel organisation bidrar till 

den kundupplevda nyttan genom att företaget då hänger med i utvecklingen för att 

kunna erbjuda kunden de bästa. Även att företaget då relativt snabbt kan göra 

förändringar som är nödvändiga som effekt av förändringar i omvärlden. Flexibiliteten i 

företaget hjälper dem också att nå ut till alla deras målsegment vilket vi kan se gör att 

den uppfyller det tredje kriteriet. 

 

Utifrån detta kan vi se att en flexibel organisation är något som är en kärnkompetens i 

företaget och för att se huruvida detta är en varaktig konkurrensfördel för företaget går 

vi igenom ramverket VRIO (Barney, 1991). 

 Värdefull – Företaget kan genom denna kärnkompetens snabbt reagera på 

förändringar i omgivningen och utvecklingen som sker på marknaden. Detta gör 

att företaget har en möjlighet att vara steget före i dess förändringar gentemot 

konkurrenter vilket bidrar till en strategisk fördel för företaget. 

 

 Sällsynt – För att detta ska vara en konkurrensfördel för företaget så krävs det att 

de reagerar snabbt och är uppmärksamma på den utveckling som sker och de 

förändringar på marknaden som kan indikera på att en förändring bör göras. Att 

ligga steget före för att veta vad kunden vill ha och erbjuda detta. Det här 

kriteriet är en kritisk punkt för huruvida detta blir en varaktig konkurrensfördel 

eller inte, detta eftersom att vi ser till det faktum att konkurrenterna också hela 

tiden strävar efter att ha en flexibel organisation. 

  

 Icke imiterbar – När ett företag lyckats med att skapa en flexibel organisation så 

är inte detta något som konkurrenterna på något sätt kan kopiera och lyckas få 

framgångrikt i den organisationen. Detta är skräddarsytt och gjort för den 

organisation som arbetat upp detta, en flexibel organisation har flera olika 

bakgrundfaktorer för att lyckas bygga upp. Detta gör att denna kärnkompetens 

inte går att kopiera rakt av och införa i någon annan organisation.  

 

 Effektivt organiserad – Det gäller för företaget att se sin fördel i en flexibel 

organisation och se till att utnyttja de chanser som ges till att skapa ett övertag 

över konkurrenterna genom att utnyttja en flexibel organisation och genom detta 

skapa de fördelar som detta kan bidra till. 

 

För att sammanfatta detta så kan en flexibel organisation vara en källa till varaktiga 

konkurrensfördelar om organisationen vågar och lyckas använda detta på ett sådant sätt 

som gör att konkurrenterna reagerar långsammare och inte lyckas hänga med. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER TILL 

FÖRETAGET 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram de huvuddelar vi har kommit fram till och 

diskuterat i analysen och även ge våra rekommendationer till företaget. Vi har genom 

vår analys kunnat se vissa mönster som vi vill framhäva eftersom att dessa även stärks 

med de teorier vi har använt. I de mönster vi identifierat har vi sett hinder och 

identifierat möjligheter för företaget och vill därför ge våra rekommendationer till 

företaget som vi tror kan hjälpa dem i arbetet med TM. 

7.1 SLUTSATSER 

En möjliggörande faktor som framkom under studien och som vi ser som en viktig 

aspekt för ett fungerande arbete med och ett lyckat utfall av TM på ett företag är 

storleken på företaget och då kanske främst möjligheten till intern rörlighet. Att kunna 

röra sig internt innebär utvecklingsmöjligheter och en möjlighet att lära sig nya saker. 

Detta är en fördel för Swedbank då de är ett stort företag som ger många möjliga 

karriärvägar och möjlighet till personlig utveckling för individen och att de även finns 

på många platser både i Sverige och internationellt. Vi vill här även framhålla det 

faktum att Swedbank ser vikten av och kopplar ihop affärsstrategin med 

personalstrategin, det vill säga att organisationens mål skall relatera till individernas 

mål. Vi anser att detta är en av de grundläggande och absolut viktigaste delarna när ett 

företag börjar sitt arbete med TM. Dessa mål ska inte leva olika liv utan behöver 

integreras till ett helhetsperspektiv, det här är den grundsten som är ett krav för att TM- 

satsningarna överhuvudtaget ska fungera i företaget. Detta eftersom att företaget 

behöver en viss personalstyrka för att möta organisationsmålen och personalstyrkan 

behöver ha en viss kompetens. 

 

Vi ser att företaget är i uppstartsfasen av sitt TM- arbete och att det inte kan ses som att 

det är implementerat fullt ut i företaget. Att de valt att dela upp satsningarna nu i början 

kan vara ett bra sätt för att få igång arbetet och få igång tänket bland cheferna i 

företaget. Den här processen ser vi som att den i framtiden är något som hela tiden 

måste ske inom organisationen och att det ska vara en självgående process som ständigt 

pågår och inte bara när företaget under en period väljer att satsa på en grupp talanger. 

Det ska alltså vara så att medarbetare kan bli uppmärksammade och blir talanger utan 

att det är en uttalad drive där de letar talanger i företaget just då.  

Vi såg genom empirin att cheferna på företaget är engagerade vad gäller TM och att det 

därför på ett bra sätt kan spridas ut i organisationen och skapa ett ”talent mindset” i 

organisationen och på detta sätt fokusera på TM inte endast vad gäller talangerna och 

cheferna utan genom hela företaget vilket vi anser skulle göra att företaget skulle få 

ännu mera positiva effekter av TM. Utifrån chefens och HR- avdelningens roll i TM- 

arbetet så kan vi lyfta fram att cheferna tar sitt ansvar och inte endast ser TM som HR- 

avdelningens ansvar. Vi kan även se att HR- avdelningen har en passande roll i arbetet 

med TM, en roll som hjälper företaget att få ett fungerande arbete med TM. I och med 

att de har sett vikten av att det inte endast är HR- avdelningens ansvar att ta till vara på 

och attrahera talanger. Vi menar att detta har en relation till och är första steget till att ett 

företag skapar ett ”talent mindset” genom hela organisationen. På detta sätt menar vi att 

företaget har tagit ett steg i rätt riktning mot att få en organisation som genomsyras av 

ett ”talent mindset”.  
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Även om vi inte kunde komma fram till att motivation i sig är en hållbar 

konkurrensfördel för företaget så leder det till mycket positivt för dem. Att ha 

motiverade medarbetare är en stor bidragande faktor till att ett företag får nöjda kunder 

och nöjda medarbetare. Att motivation är en drivkraft som ökar produktiviteten hos 

medarbetare ser vi som den bästa vägen för att ett företag ska öka produktiviteten. Ett 

annat sätt för ett företag att öka produktiviteten hos medarbetare är att sätta upp 

försäljningsmål som alla måste uppnå, att använda ”piskan” för att tvinga fram ökad 

produktivitet. Slutmålet med ökad produktivitet uppnås på båda sätten, men när 

företaget lyckas att få ökad produktivitet genom motiverade medarbetare så får företaget 

så mycket annat positivt med sig på köpet. Detta kan visa sig genom att medarbetarna 

får en vilja att alltid vilja göra sitt bästa vilket resulterar i medarbetare som är villiga att 

göra det lilla extra för företaget. I slutändan anser vi att detta får effekter i att 

produktiviteten ökar mer än vad som målen är satta till eftersom att medarbetarna är 

motiverade till att utföra sitt arbete på bästa sätt, vilket kan bli effekten om företaget 

lyckas få motiverade medarbetare. I empirin framkom att respondenterna anser att 

Swedbank har motiverade medarbetare och att företaget vill att största förmånen för 

medarbetarna och företaget är att personalen ska trivas. Här vill vi trycka på vikten av 

att de jobbar för att ha en berömmande kultur vilket på många sätt sporrar och skapar 

motivation hos medarbetarna och det är viktigt att de fortsätter jobba på att skapa en 

berömmande kultur i alla led och dimensioner på företaget. 

 

Om medarbetarna är med och tar beslut var ingenting som framkom under våra 

intervjuer. Eftersom Swedbank är en stor organisation kan det vara svårt att låta 

medarbetarna vara med i större beslut. Medverkan i mindre beslut på kontoren är något 

som känns som skulle kunna gå att uppfylla i vissa fall för att bidra till att personalen 

känner sig delaktig och därmed mer motiverade. Det tror vi kan vara ett exempel på en 

motivationsfaktor istället för de som motiveras av att utvecklas och strävar uppåt i 

företaget.  

Genom vår analys av empirin ser vi att respondenterna anser att 

utvecklingsmöjligheterna på Swedbank är ett positivt inslag på företaget. För personalen 

gäller det att visa att de vill utvecklas för att företaget ska kunna erbjuda detta och ge 

den chansen. Detta är något som vi tror bidrar till ökat engagemang bland medarbetarna 

då det ser att det finns chanser att jobba sig vidare inom företaget. En möjlig följd som 

företaget får se upp med är att medarbetarna kompetensutvecklas och sedan inte får 

förändrade arbetsuppgifter vilket leder till att de inte kan praktisera det de har lärt sig 

genom de olika utbildningarna de medverkat i. Detta kan innebära att talangerna inte 

utvecklas så mycket som de skulle kunna med tanke på de utbildningsinsatser de får 

men även att företaget inte heller får ut mesta möjliga, det vill säga att företaget inte 

utnyttjar medarbetarnas och talangernas fulla potential. Kopplingen från att personalen 

får utbildning och kompetensutvecklas till det dagliga arbetet måste vara tydlig och de 

måste se användningen av kompetenserna i sitt arbete. Om de inte ser denna koppling 

kan det på längre sikt resultera i att talangerna upplever att de fått förväntningar som 

inte infrias och då kan en effekt bli att de tappar intresset och motivationen då de inte 

ser att de får användning av sina nya kunskaper. Som flera respondenter också visat 

förståelse för så måste företaget se till att använda medarbetarnas fulla potential för att 

inte stora värden i humankapital ska ligga outnyttjade.  

 

Möjligheten till vidareutveckling gör också att medarbetarna ser att de kan växa inom 

företaget och behöver inte lika snabbt söka sig till ett nytt företag för att kunna få nya 

erfarenheter. Det gör att medarbetarna kan stanna inom företaget. Det är viktigt att lyfta 
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fram att det inte handlar om att fokusera på att behålla alla medarbetare bara för att, utan 

att det ska vara ett gemensamt utbyte, att medarbetarna känner att de trivs och utvecklas 

och är motiverade, samtidigt som företaget känner att medarbetarna bidrar på rätt sätt 

till företaget. Att lyckas behålla de medarbetare som Swedbank vill behålla är något 

som vi ser som en konkurrensfördel. Det gör att företaget behåller de medarbetare som 

är talangfulla och duktiga och som bidrar till att företaget går bra. Att det i empirin 

framkom att de är medvetna om att det handlar om att behålla den personal som är 

positivt bidragande till företagets resultat visar på att de har kommit en bit på vägen i 

den tanken. Med att minska personalomsättningen så menar vi utifrån ovanstående 

resonemang att det aldrig går att ha någon nollvision utan här trycker vi på att det 

handlar om att jobba med att behålla och ha kvar de personer som bidrar till företagets 

mål och som går i linje med företagets värderingar. Sen att det alltid uppstår en 

nödvändig personalomsättning ser vi som en självklarhet eftersom att det alltid kommer 

bli så att det företaget vill inte längre går i linje med vad individen vill och då blir det 

bästa för båda parter att gå skilda vägar. 

 

En till aspekt som framkom i empirin var det faktum att några av respondenterna 

påpekade att de såg det som omöjligt att ha som ett mål att explicit behålla talangerna i 

företaget. Dessa ansåg att det är omöjligt med dagens arbetskraft och på dagens 

arbetsmarknad att behålla talangerna i företaget under hela deras arbetsliv. Istället såg 

de möjligheten med att talangen kan sluta på företaget och jobba någon annanstans i en 

tid och sedan kan cheferna jobba med att få tillbaka talangen till företaget och på det 

sättet dra nytta av den kompetens och den utveckling som individen erhållit. Här kom 

ett bra citat upp under intervjun med ”E”: ”behålla människor är ju bara ett mål så 

länge som det finns en bra matchning mellan vad individen vill och vad banken vill”. 

Det här ser vi som en väldigt viktigt aspekt i arbetet med att behålla talanger. Det blir 

inte till företagets fördel att explicit behålla talanger bara för att göra det, en bra 

matchning måste finnas för att det ska vara till fördel för båda parterna. Om individen 

vill åt ett annat håll ser vi ingen mening i att företaget ska behålla denne till varje pris 

eftersom att detta kommer att påverka individens prestationer och på så sätt också 

påverka banken negativt. Därför tycker vi att det är den syn som hela företaget ska ha på 

delen att behålla talanger inom företaget. Att jobba med detta så länge det är av bådas 

intresse och vilja och i annat fall se möjligheten med att få tillbaka talangen till företaget 

och se detta som en enorm utveckling för individen som banken sedan kan dra nytta av. 

 

Vi anser att nyanställda i en viss mån kan bidra till att organisationen som helhet 

presterar bättre genom att de har en högre grad av motivation än äldre medarbetare. 

Andra fördelar som vi kan se med viss personalomsättning är att de nyanställda ofta har 

en hög utbildning och att de för med sig ny kunskap och nya perspektiv på hur saker 

kan göras. Här vill vi alltså lyfta fram att en viss personalomsättning kan vara bra för 

företaget och att få in nya medarbetare som ersätter de medarbetare som inte längre är 

motiverade bidrar till ökad motivation på företaget. Därför går vi i linje med det som 

respondenterna lyfte fram nämligen att en lämplig väg för företaget är att eftersträva en 

personalsammansättning av både unga motiverade och äldre erfarna medarbetare. Här 

anser vi alltså att ett företag inte ska jobba för att enbart sänka personalomsättningen 

som ett explicit mål utan att ha en nivå på personalomsättningen som är gynnsam för 

företaget. I Swedbanks årsredovisning kan vi se att Swedbanks personalomsättning har 

ökat från 6,7 % år 2009 till 10,5 % år 2011 (Swedbank 2012a; 2012b), vi ser dock att 

detta inte nödvändigtvis behöver vara negativt för företaget utan att detta beror på 

omständigheterna och bland vilka medarbetare som personalomsättningen ökat.  
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Tillsammans genom dessa delar; motiverad personal, ökad produktivitet, utbildning för 

personalen samt att behålla rätt personal bidrar alla dessa delar till en varaktig 

konkurrensfördel för Swedbank, nämligen personalen blir en konkurrensfördel. 

Personalen har en stor och avgörande roll för tjänsteföretag och i synnerhet för 

kunskapsintensiva tjänsteföretag där det är viktigt att ha rätt kompetens. Banker i sig har 

ungefär samma typ av verksamhet med liknande erbjudanden till kunden vilket bidrar 

till att det blir extra viktigt att skilja sig från de andra och personalen är en stark 

bidragande faktor att kunna konkurrera med.  

En annan konkurrensfördel som vi identifierat och som är en följd av arbetet med TM är 

ett starkt arbetsgivarvarumärke. För ett företag som lyckas med arbetet med TM så 

bidrar detta till arbetsgivarvarumärket genom att göra så att varumärke och anställning 

ligger närmare varandra i företaget. Det är därför viktigt att se till att profilen på 

företaget utåt sätt, det som utomstående ser överensstämmer med självbilden, det den 

anställde tar del av efter att ha klivit ombord och blivit en del av företaget. Detta kan ses 

som ett viktigt vapen för Swedbank i konkurrensen om kompetensen nu när så pass 

många tjänster kommer att behöva ersättas i och med att 40-talisterna går i pension. 

Även om företaget i nuläget ligger högt upp på listan över attraktiva arbetsgivare så går 

det inte att sluta fokusera på detta. Det finns alltid saker att förbättra och de måste 

fortsätta jobba med detta. I synnerhet eftersom att deras största konkurrenter också 

placerar sig högt på listan och som till skillnad från Swedbank har klättrat på listan från 

2010 till 2011 (Universum, 2011). Att fortsätta jobba hårt med EB och förstärka sitt 

arbetsgivarvarumärke blir enormt viktigt för att kunna konkurera om de talanger som 

behövs för att fylla de positioner som blir tomma i och med att alla 40-talsister går i 

pension, det blir även viktigt för att inte bli omsprungna av konkurrenterna vad gäller att 

ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. TM kan ses som en del i utvecklandet av ett 

starkt arbetsgivarvarumärke och om de lyckas med TM- arbetet på ett lysande sätt och 

fortsätter att utveckla detta ser vi att det kan vara den faktor inom arbetsgivarvarumärket 

som gör att de håller konkurrenterna bakom sig. Här ser vi återigen vikten av att banker 

har ungefär samma typ av verksamhet vilket i sin tur även bidrar till att det blir extra 

viktigt att skilja sig som arbetsgivare. 

Om ett företag lyckas leva upp till de interna budskapen och förväntningarna så bidrar 

detta till nöjda medarbetare som även visar sig i kundmötena. Genom Swedbanks 

årsredovisning har vi fått fram siffror på Swedbanks VOICE-index, vilket visar 

medarbetarnas nöjdhet, effektivitet, ledarskap, motivation och engagemang och är ett 

verktyg för förändring och förbättring. Vi har främst tittat på den Svenska bankrörelsen 

och snittet som visar att denna siffra har ökat från 2009 till 2011, vilket vi ser som 

positivt då det tyder på att medarbetarna trivs på företaget och visar att motivationen går 

i rätt riktning (Swedbank, 2012a; Swedbank, 2012b). Genom fortsatt arbete med TM 

tror vi att dessa siffror kan öka ytterligare. 

Vi ser också att ett starkt arbetsgivarvarumärke i sin tur även kan öka nöjdheten hos 

företagets kunder i och med att det skapar en god cirkel när de interna budskapen 

speglar sig på medarbetarna och då ser även kunderna detta i och med detta speglas hos 

medarbetarna vid kundmöten. Utifrån Svensk kvalitetsindex kan vi se att kundnöjdheten 

för Swedbanks privatkunder ligger på 70,2 % både 2009 samt 2011 (SKI, 2012). Dessa 

siffror visar på att Swedbank ligger under den genomsnittliga kundnöjdheten i 

branschen, där den 2009 låg på 72,4 % och 2011 hade den siffran ökat till 73 %. Detta 

visar på att Swedbank har en del att jobba på för att komma upp i samma nivå som den 
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övriga branschen. Vi anser att genom att fortsätta arbeta med TM tror vi att det på sikt 

kommer att leda till att när medarbetarna blir mer motiverade kommer det att visa sig på 

kundnöjdheten hos kunderna också, då vi hoppas att medarbetarna vill ge det där extra 

till kunderna, som gör att kunderna känner att de får ut det de vill av upplevelsen och på 

så sätt öka deras kundnöjdhet. Vidare när vi ser på kundnöjdheten för 

företagsmarknaden ser vi att Swedbank även där ligger under banksnittet, men att de har 

förbättrats något från 2009 till 2011 (SKI, 2012). 

Alla företag vill undvika felrekryteringar då det ger negativa effekter på företaget. Det 

samma gäller för Swedbank och där menar de att de fokuserar på att de ska göra rätt 

rekryteringar. Att jobba för rätt rekryteringar eller att minska felrekryteringar är 

ingenting som går att se som en direkt konkurrensfördel, men vi ser det som att det 

bidrar till positiva aspekter för företaget. Att ha rätt person på rätt plats vid rätt tid är 

något som uttrycktes av respondenterna som mycket viktigt för företaget då det leder till 

mer engagerad och motiverad personal som gör sitt bästa och det leder i sin tur till 

bättre resultat för företaget, vilket vi också instämmer med. Därför är det bra att de hela 

tiden arbetar för att minska felrekryteringarna genom att utföra tester, göra intervjuer 

och kolla referenser innan de anställer en ny medarbetare. Vi anser dock att den siffra 

som banken får sikta in sig på att minska ner genom arbetet med TM är de mindre 

lyckade rekryteringarna som finns i den grå zonen mellan rätt rekryteringar och 

felrekryteringar, vilket vi ser kan bli en stor fördel för Swedbank i längden. Om 

företaget lyckas med att minska ner på de mindre lyckade rekryteringarna som kanske 

inte direkt får drastiska konsekvenser och blir skräckexempel. Så påverkar de ändå hela 

tiden i mindre mängder genom mindre produktivitet och omotiverade anställda som 

även i längden kan nöta på medarbetarna och arbetskulturen på företaget. Detta kan då 

bidra till fördelar för företaget i form av ett mer inspirerat arbetsklimat inte bara bland 

talangerna utan genom hela företaget. 

Flexibel organisation är den tredje konkurrensfördelen som vi identifierat som en effekt 

av TM, detta eftersom att företaget då kan tillgodose marknadens krav och om dessa 

krav förändras kan företaget svara på ett snabbt och bra sätt för att vara före 

konkurrenterna och på så sätt skapa en konkurrensfördel. 

Om företaget inte lyckas arbeta med TM på ett bra sett ser vi att detta skulle kunna leda 

till ett konkurrensklimat bland medarbetarna i organisationen. Att det skulle bli fel och 

istället leda till intern konkurrens som påverkar företaget negativt. Om den interna 

konkurrensen blir för stark leder det till större utslagning och skapar ett 

konkurrensklimat så det blir motsättningar mellan talangerna och de övriga 

medarbetarna. Detta skulle alltså skapa ett ”vi mot dem” tänk vilket skulle skada 

företaget mer än de fördelar detta ger. Så det gäller alltså att implementera TM på ett 

bra sätt och fortsättningsvis arbeta med detta på ett sådant sätt så att detta undviks. 

Den tidigare forskning som gjorts är till stor del från USA och har främst fokuserat på 

om TM bidrar till lönsamhet och ekonomisk nytta för företaget. Genom vår studie har vi 

gjort ett bidrag till den tidigare forskningen då vi fokuserat på de mjuka värdena som 

TM medför och som kan bidra till eller vara hållbara konkurrensfördelar för företag. 

Studien är gjord på den svenska marknaden och bidrar därför även till den tidigare 

forskningen genom att undersöka TM i Sverige. Vi ser dessa värden som viktiga, även 

om det inte alltid direkt genererar i ekonomisk nytta är de mjuka värdena något som 

gynnar företag och som i slutändan också kan bidra till ökad lönsamhet. Eftersom att 

personalen är en av kunskapsintensiva tjänsteföretags viktigaste tillgångar och en viktig 
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faktor för att företaget ska vara konkurrenskraftigt såg vi en möjlighet till att bidra till 

forskningen genom att se hur TM kan öka konkurrenskraften hos kunskapsintensiva 

tjänsteföretag. För att knyta samman detta till vår problemformulering och syfte kan vi 

se att de har blivit besvarade då det framkommit i studien genom vår fallstudie på en 

svensk bank att TM kan bidra till och skapa konkurrensfördelar genom personalen, 

arbetsgivarvarumärket och genom att medverka till en flexibel organisation för 

kunskapsintensiva tjänsteföretag. Det är viktigt att företagen implementerar TM genom 

hela organisationen och skapar ett ”talent mindset” för att skapa hållbara 

konkurrensfördelar som en effekt av TM. De praktiska bidraget som vår studie tydligast 

bidrar med är till vårt fallföretag. De kan genom vår studie få se vilka mjuka värden 

som de upplever att TM bidragit och lett till samt ta lärdom av de rekommendationer 

som vi kommer att ge till företaget som baserats på den studie vi gjort. Ett annat 

praktiskt bidrag som vi ser att vår studie gett är att kunskapsintensiva tjänsteföretag och 

även tjänsteföretag kan se vilka fördelar en satsning på TM kan ge, även om detta är en 

kvalitativ studie så ser vi att vissa delar kan många kunskapsintensiva tjänsteföretag och 

tjänsteföretag ha nytta av eftersom de har liknande utmaningar i erbjudandet till 

kunderna och medarbetarna har en stor roll i detta. Studien kan då bidra till att företagen 

kan se vilka de mjuka värden TM satsningar kan bidra och leda till.  

 

För att sammanfatta slutsatserna så vill vi först trycka på det faktum att företag inte får 

betrakta TM enbart som något hårt och mekaniskt. Kärnan av detta är inte ett IT-system 

eller en pärm med metodbeskrivningar, kärnan av TM är människorna i organisationen. 

Ett system kan visa att en medarbetare gått från att vara medelmåttig till att bli 

enastående. För att få veta bakgrunden till detta så krävs det samtal som kan förklara 

varför denna ökning skett och vad de bakomliggande faktorerna faktiskt är. Under ett 

sådant samtal kan en chef ta reda på vad denne behöver understödja med för tt talangen 

ska vara motiverad och ha kvar drivkraften till att prestera över förväntan. Vi kunde 

identifiera tre aspekter som direkt kunde leda till konkurrensfördelar för företaget, 

nämligen personalen, ett starkt arbetsgivarvarumärke och en flexibel organisation. Ett 

lyckat arbete med TM minskar anskaffningskostnaden för humankapital. Genom ett 

starkt arbetsgivarvarumärke och att företaget har ett attraktivt erbjudande till talanger 

kan företaget spara pengar i och med att rätt kompetens söker sig till organisationen. En 

annan aspekt som bidrar till minskade kostnader gällande humankapitalet är att 

företaget ska uppmärksamma och satsa på de interna talangerna, det vill säga företaget 

ska utnyttja alla resurser som finns i företaget. Detta eftersom att en konstant extern 

rekrytering blir alltför kostsam och att ett företag kan sänka sina kostnader betydligt 

genom att framförallt rekrytera internt, vilket eliminerar sökkostnader och de 

osäkerhetskostnader som uppstår med en okänd nyanställd. Individen är då redan bekant 

med företagskulturen och har sitt eget kontaktnät inom organisationen. 

 

Ett lyckat TM- arbete kommer även att öka avkastningen på humankapitalet, det vill 

säga öka resultatet för företaget. Detta genom att utvecklingspotentialen tas tillvara och 

att medarbetare på alla nivåer och dimensioner i företaget märker av detta och blir mer 

motiverade. Medarbetarna kommer till jobbet och ger järnet, vilket gör att medarbetarna 

använder sin fulla potential och företaget har inte potential som går till spillo. Genom de 

utvecklingsmöjligheter som finns så hjälper detta att behålla de talanger som företaget 

vill ha kvar, detta leder till att den oönskade personalomsättningen minskar. Så även om 

inte alla aspekter vi tittade på i studien kan direkt kopplas som konkurrensfördelar så 

bidrar alla dessa till företaget på ett positivt sätt. Alla dessa aspekter sammankopplade 

gör därför att TM kan bli en viktig konkurrensfördel för företaget. Det är alltså alla 



TALENT MANAGEMENT  LINDQVIST EMMA 

EXAMENSARBETE 30HP, VT 2012  OLOFSSON ERIKA 

68 

 

dessa konkurrensfördelar och aspekter som tillsammans gör TM till ett starkt och viktigt 

verktyg för företaget och för att hålla konkurrenterna bakom sig. 

7.2 REKOMMENDATIONER TILL FÖRETAGET 

 Idag har Swedbank kommit igång med sitt TM arbete på ett bra sätt, de har lagt 

grunden genom att de har arbetat med unga talanger i företaget och håller på att 

starta upp ett arbete med äldre talanger. Vi ser detta som ett bra sätt för att 

”kicka igång” arbetet med TM och få in cheferna i arbetet och för att alla chefer 

i organisationen ska ha samma syn och veta vad som gäller. I fortsättningen 

gäller det dock för Swedbank att talangprocessen är något som hela tiden måste 

ske i organisationen. För att få ut det optimala av arbetet med TM så måste detta 

bli en självgående process i företaget. Just nu har ni en drive i företaget där 

talangerna upptäcks och uppmärksammas. Men för att få ett fungerande arbete 

med talangerna krävs det att medarbetarna kan bli uppmärksammade och 

utnämnas till talanger när som helst, utan att företaget har uttalat att de nu letar 

efter en grupp talanger. 

 

 Arbetet med TM på Swedbank idag har kommit en bra bit på vägen, då chefer, 

talanger och HR- avdelningen är inblandad i satsningen. För att utveckla och 

utvidga satsningen och för att förbättra arbetet med TM skulle vi rekommendera 

att ni jobbar för att skapa ett ”talent mindset” i hela företaget. Detta för att TM 

ska genomsyra hela företaget, inte bara chefer och de talanger som är mest 

inblandade, utan även de övriga medarbetarna. Genom att få ett ”talent mindset” 

genom hela organisationen tror vi att det skulle leda till att motivationen och 

produktiviteten hos alla medarbetare skulle öka, vilket i sin tur leder till 

förbättrat resultat för Swedbank. Detta är något som vi i linje med teorierna 

anser måste göras för att TM ska användas på rätt sätt och för att Swedbank ska 

kunna utnyttja alla medarbetares fulla potential. Igenom detta kan Swedbank få 

ut alla fördelar som finns av ett lyckat TM- arbete.   

 

 Arbetet med arbetsgivarvarumärket har Swedbank lyckats bra med och är något 

som företaget hela tiden måste fortsätta att jobba med för att inte riskera att bli 

omsprungna av konkurrenterna. Detta är extra viktigt i en tid där många 

ledarpositioner ska ersättas och därför behöver ni attrahera rätt sorts kompetens 

till företaget. Om Swedbank i fortsättningen lyckas förbättra sitt 

arbetsgivarvarumärke ser vi att detta även skulle påverka kundnöjdheten 

positivt. Detta tycker vi är en nödvändighet för företaget att förbättra eftersom 

att de ligger under snittet i branschen gällande kundnöjdheten. 

 

 Swedbank har i dagsläget många utvecklingsmöjligheter för medarbetarna, 

vilket hjälper till för att behålla den kompetens de vill ha kvar i företaget. Detta 

är något som vi anser fungerar bra i företaget idag men som alltid måste 

utvecklas vidare för att kunna möta medarbetarna förväntningar och krav på 

personlig utveckling. 

7.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
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Avslutningsvis vill vi ge förslag på några områden som vi under studiens gång känt 

skulle vara intressant att undersöka, men som inte har platsat inom våra ramar samt de 

begränsningar vi haft. 

 Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie, men 

istället för att som vi utgå från ett företagsledningsperspektiv, utgå från 

talangernas perspektiv. Undersöka hur talangerna upplever arbetet med TM och 

vad de ser för fördelar och nackdelar och vad deras uppfattning är om hur de 

påverkar deras arbete. Detta för att sedan jämföra om TM- arbetet upplevs lika 

för alla inblandade, eller om det finns förbättringar att göra för att få ännu bättre 

resultat.  

 En annan synvinkel som skulle vara spännande att undersöka är om TM kan 

innebära att den interna konkurrensen ökar och blir så stark att den leder till 

större utslagning och skapar ett konkurrensklimat så det blir motsättningar 

mellan talangerna och de övriga och om detta istället för att bidra till 

konkurrensfördelar för företaget kan påverka organisationen negativt.  

 Det skulle även vara intressant att ta reda på om TM är något som är viktigt även 

i lågkonjunktur. Är det något som företag satsar pengar på även om företaget 

måste spara in pengar, alltså är det något som är en viktig del i företaget i alla 

lägen.  
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