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Talent Management 

Möjlighet eller hot? Sett ur ett HR-anställdas perspektiv. 

Chriss Österberg 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap gällande huruvida Talent 
Management kan ses som en möjlighet eller hot för organisationers utveckling, främst 
gällande kompetens, i ett HR-perspektiv. Forskningsfrågorna lyder: Ur vilka aspekter kan 
arbete med Talent Management ses som ett hot respektive en möjlighet ur en HR-
anställds perspektiv? Hur kan arbetet med Talent Management påverka dem i deras 
dagliga arbete och yrkesroll? För att besvara forskningsfrågorna har semistrukturerade 
intervjuer utförts med fem personer från fyra företag. Uppsatsen har ett explorativt syfte 
och skrivs med en kvalitativ metod. De empiriska resultaten visar på gemensamma teman 
som chefstöd, HRs syn på Talent Management, HRs utvekling och generationsskiften. 
Talent Management kan ses som en möjlighet för HR-anställda då de får chans att arbeta 
med aktuella HR-frågor och att de genom detta arbete kan säkra samt utveckla 
nyckelpersoner. Talent Management kan ses som ett hot då HR-anställdas egen 
utveckling hamnar i skymundan då de i första hand arbetar med andras utveckling. 
Chefers och ledningsgruppers stöd och påverkan på HR-anställdas arbete. HRs 
möjligheter till utveckling är något som bör undersökas i en mer utförlig undersökning. 
 

Nyckelord 
 
HR (Human Resources), Kompetensutveckling, Konkurrens, Ledarskap, Personal, Talent 
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Talent Management 

Opportunity or threat? On the basis of HR. 

Chriss Österberg  

 

Abstract 
 
The purpose of this study is to contribute with new knowledge of  how Talent 
Management can be seen as a an opportunity or threat for organizational development, 
concerning competence, on the basis of HR. The research questions asked are: Out of 
wich aspects can Talent Management be seen as an opportunity or threat on the basis of 
HR-employees? How can it affect the work of HR? To answer these questions qualitative 
interviews with five employees within HR from four different companies has been 
executed. The essay has been investigated on the basis of an explorative aim and with a 
qualitative method. The empirical results has indicated common themes such as director 
support, HRs view of Talent Management, HRs development and shifts of generations. 
Talent Management can be seen as a possibility for employees within HR to work with 
comtemporary HR-questions and for them to secure key competence for thier companies. 
Talent Management can be seen as a threat against HRs own development, since their 
mian focus is to develop others. The support from directors and management and their 
influence on the work of HR and HRs oportunity to development need to be examined in 
a future, more extensive, study. 
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1. Inledning   
Idag möter organisationer och företag fler utmaningar och möjliga konkurrenter än 
tidigare. Det ställs allt högre krav på utveckling för att möta förändringar i omvärlden. 
Globalt sett menar Hektor (2007), Vamain, Scullion och Collins (2012) samt Gilmore 
(2010) att tillgång till kompetent arbetskraft är en konkurrensfördel både för samhället, 
enskilda företag och individer. De menar att möjlighet till utveckling och nya utmaningar 
inom arbetslivet idag ofta är viktigare för de anställda än trygghet. Allt fler människor 
utbildar sig idag, på universitet eller inom högre utbildning, vilket kan leda till att dessa 
personer ställer höga krav på en potentiell arbetsgivare. Utbildning skapar även 
konkurrens på arbetsmarknaden, både mellan arbetstagare men även mellan arbetsgivare. 
Detta har enligt Hektor (2007) skapat en förändring inom personalområdet där anställda 
inom HR (Human Resources) ställs inför nya krav. För att attrahera och behålla 
kompetent personal bör organisationer och dess HR-stab, alternativt personalavdelning, 
ta ställning till samt arbeta med att möta arbetstagarnas krav. Det blir allt viktigare att 
stimulera samt utveckla sina anställda (Vamain et al, 2012). Detta kan skapa goda 
möjligheter till organisatorisk utveckling men kan enligt min förståelse samtidigt 
innebära stora utmaningar och påfrestningar för anställda inom HR-branschen. Detta då 
HR måste möta krav från både arbetsgivare och arbetstagare.   
 
Efter att ha diskuterat aktuella HR-frågor med yrkesverksamma personer inom 
personalområdet kom det till min kännedom att arbete med Talent Management inte är 
något nytt, men något som just nu är en uppåtgående trend inom HR-branschen. Talent 
Management, vidare benämnt som TM, är enligt bland annat Wikström och Martin 
(2012) nära besläktat med begreppet Employer Branding. Att arbeta med sitt varumärke, 
Employer Brand, är ett sätt för företag att marknadsföra sig utåt mot potentiella 
medarbetare, investerare och konkurrenter. TM handlar mer om hur man aktivt arbetar 
med företagets interna kompetens. TM kan på ett sätt beskrivas som hur företag profilerar 
sig som arbetsgivare gentemot sina anställda men också hur man som arbetsgivare arbetar 
strategiskt med att uppmärksamma, utbilda samt planera de anställdas potentiella 
karriärer inom företaget. Detta gäller ofta de anställda som har utmärkande potential, så 
kallade talanger eller nyckelpersoner (ibid.).  
 
I denna uppsats kommer fenomenet Talent Management att undersökas. Begreppet har 
ännu ingen direkt svensk översättning men beskrivs av Wikström och Martin (2012) som 
ett sätt att arbeta för att hitta och utveckla talanger samt intern kompetens. TM är ett 
aktivt sätt att arbeta med vidareutveckling av anställda från rekrytering tills dess att en 
anställd eventuellt lämnar bolaget. Detta innebär huvudsakligen att företag arbetar 
strategiskt med att lyfta fram och utveckla de anställdas befintliga kompetens. TM 
handlar också om att lyfta fram nyckelpersoner som besitter speciell, viktig eller högt 
värderad kunskap. Detta för att dessa anställda ska få chans att utvecklas, för att placera 
rätt person på rätt plats samt att företaget ska kunna ta till vara på värdefull kompetens 
(ibid.). Detta arbetssätt är något som just nu ses som strategiskt viktigt inom HR-
branschen (Vamain et al, 2012). Sökordet “Talent Management” ger, i skrivande stund, 
114 miljoner träffar på Google och Amazon.com säljer nästan 7000 titlar som behandlar 
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området Talent Management. Denna information underbygger att TM är ett aktuellt samt 
viktigt område att arbeta med inom HR-branschen för att utveckla de bästa medarbetarna, 
ta tillvara på intern kompetens och för att skapa konkurrenskraft genom de anställdas 
kunskaper både på en nationell och global marknad (Gilmore, 2010). Employer 
Branding-företaget Universum skriver på sin hemsida att de 50 företag som rankats som 
de populäraste arbetsgivarna 2012, globalt sett, också är de företag som är bland de bästa 
på att attrahera samt behålla sin personal. Detta säger oss att det finns mycket vinna på att 
arbeta med TM-strategier.  

Det är intet nytt på arbetsmarknaden att yrkesgrupper med viss kompetens efterfrågas 
mer än andra. Dessa grupper har ofta en specialiserad kunskap inom yrkesområden som 
många arbetsgivare efterfrågar. Att som företag ligga steget före i jakten på denna 
kunskap, eller talang, kan enligt Nylander (2012) resultera i framgång.  

In a world where top performing employees are becoming a scarce commodity, 
finding the right people is critical for business success. (..) To counter problems in 
securing their talent pipeline requires a talent attraction and employer branding 
strategy. (Petter Nylander, VD Universum) 

Framgång bygger ofta på konkurrenskraft och möjlighet till effektiv utveckling och 
produktion, vilket även kan bygga upp ett starkt varumärke. Det som i denna studie 
kommer att lyftas upp som problematiskt kring arbete med TM är att anställda inom HR-
branschen ofta har flera och ibland även motstridiga roller. Samtidigt som HR ska vara 
förespråkare för sin arbetsgivare ska HR även, inom området för TM, skapa strategier för 
att utveckla de anställda och försöka möta deras behov.  

Kira och van Eijnatten (2009) uppmärksammar att komplexiteten gällande de mänskliga 
resurserna ökar ju mer kunskap en anställd har eller skaffar sig. De menar att det kan vara 
svårt att hitta och ta tillvara på kompetens som skulle kunna leda till en organisations 
utveckling. Detta, ihop med den ombytliga ekonomin, skapar enligt författarna nya 
utmanande förutsättningar för HR-anställda att sköta sitt dagliga arbete. Då ekonomin 
och konjunkturen förändras måste HR öka den egna utvecklingstakten och sin kapacitet 
för att möta nya förutsättningar på marknaden. HRs arbete handlar inte bara om att 
förvalta det mänskliga kapitalet utan även om att utveckla lösningar samt strategier för att 
arbetet med TM ska skapa lönsamhet och utveckling för företag (Wikström och Martin, 
2012). Den ekonomiska aspekten diskuteras ofta gällande huruvida TM kan ses som en 
möjlighet eller mindre bra investering för ett företag. Det är dock av vikt att se på hur 
arbetet med TM upplevs av och påverkar yrkesverksamma inom HR-sektorn. Detta då 
det är denna yrkesgrupp som huvudsakligen ansvarar för utvecklingen av det fenomenet 
TM (ibid.).  
 

1.1 Arbetsmarknadens utveckling  
 
HR-anställda står inför olika utmaningar, bland annat att utveckla anställda samt ta 
tillvara på intern kompetens för att tillgodose organisationers kunskapsbehov. Nedan 
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följer en sammanfattande beskrivning av hur den historiska utvecklingen av arbetskraften 
skapat behovet av kompetensutveckling och TM hos moderna företag.  
 
Wikström och Martin (2012) menar att Sverige är på väg in i kunskapsekonomin och är 
delvis redan där. De menar att många tillgångar hos svenska företag idag består av 
immateriella tillgångar, som utgörs av bland annat kompetens hos medarbetarna och 
varumärken. Kompetensfrågan kommer att vara nyckeln till företagens konkurrenskraft i 
framtiden på den svenska marknaden (ibid.). Detta stödjs av Hektor (2007) som 
diskuterar kring hur medarbetare kommer att vara en nyckel till tillväxt och 
konkurrensframgång då marknader förändras. Wikström och Martin (2012) 
vidareutvecklar detta och hävdar att då befolkningspyramiden förändras och 
specialiseringen ökar, i och med utbildning, kommer det att bli mer konkurrens om de 
framtida arbetstagare som matchar företagens behov. Författarna samt Vamain et al. 
(2012) talar också om det kommande generationsskiftet på arbetsmarknaden. De menar 
att den yngre generationen ställer annorlunda krav och är svårare att behålla på 
arbetsplatsen än tidigare generationer. Den yngre generationen kräver utmanande 
arbetsuppgifter och möjlighet till personlig utveckling i större utsträckning än tidigare 
generationer. Nedan följer en beskrivning av hur detta skifte vuxit fram på 
arbetsmarknaden.  
 
Berglund (2010) skriver att den tekniska och industriella utvecklingen tillsammans med 
utbildningsfältets expansion har bidragit till och påverkat anställdas attityder och 
generationsskiften på arbetsmarknaden. Allvins (1997, i Berglund 2010) teori om hur det 
skett en förändring gällande ansvaret för anställningsbarhet beskriver att arbetsidentitet 
blivit allt mer individualiserad. Han menar vidare att arbete har gått från att vara styrt av 
arbetsgivare till en friare form där den anställde har mer inflytande och förväntas bidra 
till verksamheten. Detta har resulterat i att det i högre grad blivit den enskilda individens 
eget ansvar att skaffa sig de kunskaper och utbildning som en framtida arbetsgivare kan 
komma att efterfråga. Genom Allvins (1997, i Berglund 2010) teori kan vi få en bild av 
hur specialiseringen ökat då enskilda individer själva kan välja utbildning och vad de vill 
lära sig. Detta skapar då en konkurrens på arbetsmarknaden när individer med olika 
kunskaper söker samma arbete eller då flera arbetsgivare är intresserade av en specifik 
individs kompetens. 

Cortada (1998) tar diskussionen steget längre och menar att nästan alla är kunskaps-
arbetare (eng. knowledge worker) i dagens samhälle och att det historiskt sett funnits 
länge. Exempel på sådana yrken är medicinmän, präster, professorer, advokater och 
lärare, yrken som alltid vilat på en grund av specialiserad kunskap. Under 1800- och 
1900-talet skapades en mängd nya yrken samt utvidgning av befintliga yrkesroller. Detta 
innebar att människorna behövde mer information och kunskap för att utföra arbetet som 
dessa yrken krävde. Författaren menar vidare att allt fler började livnära sig på yrken 
utanför bondesamhället och industrin. Kunskapsarbetaren beskrivs exempelvis som en 
geolog som spårat oljefyndigheter och industriarbetaren som den som utför det fysiska 
borrarbetet. Cortada (1998) menar vidare att servicesektorn, handel och diverse 
serviceyrken, ökat variationen på kunskapsarbete. När olika sektorer och branscher ökar 
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eller vidgas blir fler arbetstagare verksamma inom samma yrkesgrupp, vilket är beroende 
av en stabil och växande ekonomi (ibid.).  
 
Cortada (1998) hävdar att människans tilltro till forskning och teknologi historiskt sett 
har skapat nya yrken och yrkesområden. Nya upptäckter har lett fram till en bred 
specialisering inom samma typ av yrke. I takt med att nya sjukdomar upptäcks har 
forskare och läkare smalnat av sin yrkesbana och inriktar sig ofta på mer specialiserade 
arbetsområden. Nya, mer informationsteknologiska, yrken har skapats under 
utvecklingen inom IT-branschen och nya uppfinningar samt den globala 
informationsspridningen bidrar  kontinuerligt till förändringar inom olika yrken och 
arbetsområden. Sett till den historiska utvecklingen menar författaren att jakten efter 
kunskap inte kommer att stagnera. Detta innebär att det kommer att ske en kontinuerlig 
förändring på värlsmarknaden i takt med att nya idéer, uppfinningar och förbättringar 
kommer till människors kännedom (ibid.). Ur detta perspektiv ser jag det som en 
nödvändighet att skapa förståelse för hur arbetet med förändringar inom arbetsmarknaden 
ser ut och hur det påverkar de som arbetar med att möta de nya krav som uppstår.  
 

1.2 Tidigare forskning    
 
I detta avsnitt presenteras forskning som är relevant för fenomenet Talent Management. 
En del teorier är mer grundläggande och behandlar utveckling samt kompetens. Tidigare 
forskningsresultat som presenteras är mer specifik gällande fenomenet Talent 
Management samt relevant problematik inom HR-branschen. Den tidigare foskning som 
presenteras står till gund för min problematik och kommande analys av hur TM kan 
påverka HR-anställda och deras arbete.  
 
I rapporten ”Kompetensutveckling: Investering i företagets viktigaste resurs” beskriver 
Hektor (2007) att kompetent arbetskraft är nyckeln för tillväxt i Sverige. Han menar att 
kompetent arbetskraft säkerställs genom anställdas chans till utveckling, något som 
fortfarande är högst aktuellt inom HR- och personalbranchen. Han menar att kompetenta 
medarbetare är en förutsättning för konkurrenskraft i moderna organisationer och företag, 
både på nationella och internationella marknader. Då världen är i konstant förändring är 
behovet av kompetensutveckling alltid aktuellt då anställdas kompetens måste förändras i 
takt med  organisationers utveckling. Ur ett individperspektiv kan en möjlighet till 
kompetensutveckling skapa yrkesmässig utveckling och därmed en trygghet på 
arbetsmarknaden (ibid.). Hektor (2007) skriver att både arbetsgivare och arbetstagare 
anser att utveckling är viktigt för framgång men att det finns problem inom området för 
kompetensutveckling. Han menar att det ofta finns svårigheter att genomföra 
kompetensutvecklande aktiviteter som ger önskade resultat samt att det på många 
svenska företag finns brist på kontinuerlig utveckling.  
 
Hektor (2007) menar att det finns förutsättningar som bör råda för att 
kompetensutveckling ska ge resultat. Han menar att planering av utveckling måste gå i 
linje med företagets behov. Då utbildning kräver resurser, tid och pengar, måste dessa 
disponeras så att resultatet maximeras. Det författaren vidare presenterar i sin rapport är 
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att ett tydligt ledarskap, där chefers arbetsuppgift inkluderar medarbetarutveckling, 
förstärker förutsättningarna för att lyckas med ett utvecklingsarbete. Han framhäver att 
det kävs goda rutiner samt system som kan fungera som stöd för de som arbetar med 
utvecklingsfrågor. Detta för att exempelvis HR-personal ska kunna arbeta effektivt med 
organisatorisk utveckling för att nå affärsmålen.  Målen styr i sin tur vilka kompetenser 
som behövs eller som måste utvecklas. Rutiner och olika stödfunktioner, exempelvis IT-
lösningar är något som är viktigt för att kompetensutveckling ska kunna kontrolleras och 
följas upp. Uppföljningen gäller inte bara de resusrser som arbetet kräver utan gäller 
också utvecklingssamtal, förmåner samt individuella kompetensutvecklings- eller 
karriärplaner för olika anställda (ibid.).  
 
I studien ”The Leadership Imperative” undersöker Sinar, Wellins och Pacione (2012) 
ledarskapets betydelse för innovation och utveckling. De menar att nytänk, utveckling 
och innovation inom ett företag är beroende av en god kvalitet på de anställdas 
kompetens och utveckling av företagens talanger.  Författarna skriver att huvudansvaret 
för utveckling av anställda som utmärker sig, talanger, ligger hos chefer i alla led inom en 
organisation. Detta förstärker det som Hektor (2007) talar om gällande att HR behöver 
stöd från andra chefer. Sinar et.al (2012) hänvisar till en undersökning gjord av IBM 
2012 där det framkommer att 60% av 1500 vdar anser att kreativitet samt bemötande av 
förändringar på marknaden är bland de viktigaste egenskaperna hos en ledare de 
kommande fem åren. IBMs studie beskriver att dessa egenskaper är viktiga för att ledare 
ska vara bekväma i ombytliga situationer och vara anpassningsbara för att kunna möta 
och inspirera sin personal samt yngre generationer. Detta då yngre personer ofta är 
mindre tålmodiga och ställer krav vilka cheferna måste kunna möta. Undersökningen 
“DDI’s Global Leadership Forecast 2011” beskriver vilka egenskaper en ledare behöver 
utifrån svaren från de 12500 ledare som deltagit i undersökningen. Resultatet av 
undersökningen beskriver att deltagarna rankat utveckling av anställdas kreativitet som 
den tredje viktigaste färdigheten hos en ledare kommande framtid (ibid.). Detta förstärker 
Wikström och Martins (2012) uttalande om att TM är strategiskt viktigt för framtida 
utveckling. Sinar et.al (2012) menar dock att de funnit en problematik kring detta då 
hälften av de 12500 deltagarna i “DDI’s Global Leadership Forecast 2011” uppgett att de 
ansåg sig vara ineffektiva när de arbetar med utveckling av anställda. Författarna menar 
därför att det är viktigt för chefer och ledare att bli mer medvetna om sin roll, hur de 
påverkar företagets framväxt och att de måste fungera som stöd för verksamheten.  
 
Wikström och Martin (2012) menar att de flesta medarbetare har någon form av talang 
och att det finns en risk att man inte tar tillvara kompetens som finns i organisationen. 
Författarna skriver att företag blir allt mer beroende av anställda med specialiserade 
yrkeskunskaper.  Begreppet TM är enligt författarna synonymt med de allra mest 
högpresterande medarbetarna och yngre medarbetare med potential att ta ledande 
positioner, även kallade High Potentials. De menar att definitionen av TM kan vara för 
snäv då många medarbetare inte ses som talanger och menar att det ibland endast är så 
lite som två procent av ett företags anställda som räknas som High Potentials. Utifrån en 
liknande tankegång frågar sig Coulson-Thomas (2012) om det är värt att satsa resurser på 
få utvalda personer och huruvida det är en orättvis behandling av de anställda som inte 
går under kategorin “talang”. Precis som Hektor (2007) beskrev säger även Wikström 
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och Martin (2012) att organisationers konkurrenskraft bygger på kompetens, därför är det 
viktigt att arbeta med utveckling av anställda. De menar att medarbetarna är en av de 
viktigaste resurserna men att många har svårt att rekrytera och behålla medarbetare med 
rätt kompetens. Förändringar på arbetsmarknaden skapar ibland svårigheter för HR att 
både rekrytera rätt kompetens men även att behålla den. Arbetsmarknaden är ett spelfält 
där den som bäst behärskar spelet vinner (ibid.).  
 
Precis som Sinar et.al (2012) skrev gällande ledares utveckling av de anställda menar 
Wikström och Martin (2012) att kompetensutveckling är en viktig framtidsfråga. Utifrån 
en global studie gjord av Price Waterhouse Coopers år 2010 skriver Wikström och 
Martin (2012) att 97 procent av de vdar som deltagit säger att arbete med TM är en viktig 
framtidsfråga. Trots detta menar de att endast fem procent av företagen är nöjda med hur 
de arbetar med TM. Enligt Bersin & Associates (2010, i Wikström & Martin, 2012) finns 
det forskning från bland annat USA som visar på hur strategiskt arbete med TM kan ge 
goda möjligheter till högre omsättning per anställd, färre uppsägningar, lägre 
personalomsättning bland högpresterande anställda samt ökad konkurrenskraft. Det även 
finns även andra vinster i form av lägre administrativa kostnader, då antalet rekryteringar 
minskar, eller uppbyggnaden av ett stark arbetsgivarvarumärke, även kallat Employer 
Brand (ibid.).  
 
Wikström och Martin (2012) menar att det ställs högre krav på HR-chefer men att de ofta 
inte sitter med i företags ledningsgrupper. Detta kan skapa svårigheter med att få gehör 
för arbetet med TM. För att en verksamhet ska kunna arbeta effektivt med TM menar 
författarna att fler mellanchefer måste ta ansvar för arbetet med kompetensutveckling. 
HR måste få stöd från andra chefer, IT-system samt få en plats i ledningsgruppen för att 
kunna påverka samt skapa en konkurrensmässig verksamhet i symbios med övriga 
avdelningar och funktioner (ibid.). Wikström och Martin (2012) går längre och menar att 
HR-chefer med stor sannolikhet kommer att vara vdns högra hand och ses som viktiga 
aktörer för ett företags framgång inom de kommande åren. Det är därför av vikt att HR 
får bra stöd nu för att kunna bygga upp en konkurrenskraftig stab som kan utveckla 
företaget i framtiden (ibid.). 
 

Idag är det ett val att effektivisera organisationen genom att hantera humankapitalet 
på ett mer strukturerat sätt. Om ett par år är det ett måste om man  ska klara 
konkurrensen. Frågan är bara om företagen inset detta ännu? (Sara Kimell, 
Managementkonsult på Enhancer, i Wikström & Martin, 2012) 

 
Coulson-Thomas (2012) diskuterar kring TM utifrån en annan infallsvinkel. Han är inte 
lika övertygad om att TM är så lönsamt som övriga författare skriver. Författaren 
diskuterar huruvida TM endast är en trend och menar att det är svårt att avgöra huruvida 
det är ett tillfälligt arbetssätt eller något som är en betydande faktor för företags framtida 
utveckling. Han förtydligar att de utmaningar som företag står inför, som ska tacklas med 
hjälp av TM, i sig är verkliga, men menar samtidigt att många företag missyckas med 
TM-arbete samt att det finns olika sätt att arbeta på. Gathmann and Schonberg (2010, i 
Coulson-Thomas, 2012) menar att effektivisering av befintliga arbetsgrupper ger fler 
anställda chans att utvecklas. Groysberg (2010, i Coulson-Thomas 2012) säger att 
talanger inte alltid presterar bättre än andra och Lawler (2009, i Coulson-Thomas 2012) 
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menar att andra anställda kan känna sig hotade samt att det kan vara svårt att ta till vara 
på talangernas kompetens. Coulson-Thomas (2012) belyser att det måste finnas kritisk 
granskning från ledning och chefer av vad resurserna gällande TM resulterar i. Han 
menar att många TM-aktiviteter är tidskrävande och dyra vilket kräver styrning för att 
projekt ska gå i önskad riktning. Det han beskriver som ett av de största problemen 
gällande TM är att många företag över huvud taget inte vet eller ser vad de har för 
talanger och kompetens att arbeta med. Han menar att det i teorin är ett bra sätt att arbeta 
med strategisk utveckling av de mänskliga resurserna, men att många företag har lång 
väg att gå för att bevisa för sig själva att det kommer ge avkastning och 
konkurrensfördelar i framtiden.  
 

1.2.1 Hur påverkar detta HR? 
 
Hektor (2007) menar att planering av utveckling måste gå i linje med företagets behov. 
Att resurser disponeras rätt och att resultatet maximeras. Det är ofta HR-anställda som 
ska få detta att fungera och något som studien ämnar att svara på är hur HR-anställda 
påverkas av arbetet med denna typ av frågor. Huruvida arbete med kompetensutveckling 
och TM påverkar HR-anställdas arbete kan delvis bero på vilket stöd de får från andra 
chefer.  Det krävs både goda rutiner, system samt stöd för de som arbetar med 
utvecklingsfrågor för att arbetet med denna typ av frogor ska kunna bli framgångsrikt 
(ibid.). Enligt min förståelse är detta viktigt för att HR-personal ska kunna arbeta 
effektivt med organisatorisk utveckling för att nå affärsmålen. Hektor (2007) menar även 
att kompetenta medarbetare är en förutsättning för konkurrenskraft i moderna företag. 
Därav finns det ett behov av personer som kan hitta talanger och utveckla anställda för att 
säkerställa intern kompetens. HR-anställda är ofta ansvariga för detta arbete och detta bör 
enligt mig som foskare uppmärksammas. Både för att ge en inblick i HRs syn på arbetet 
med TM men även hur de anställda ser arbete med kompetensutveckling som en 
möjlighet, ett hot eller som en påverkansfaktor i deras dagliga arbete.  

Organisationers konkurrenskraft bygger på kompetens, vilket innebär att medarbetarna är 
en av de viktigaste resurserna. Enligt undersökningen “DDI’s Global Leadership Forecast 
2011” beskrivs det att deltagarna rankat utveckling av anställdas kreativitet som den 
tredje viktigaste färdigheten hos en ledare kommande framtid (Sinar et.al, 2012). Detta då 
TM är strategiskt viktigt för framtida utveckling (Wikström och Martins, 2012). Detta 
betyder att HRs roll är viktig och innebär ett stort ansvar för dem som ska arbeta med 
dessa frågor. Sinar et al (2012) menar att det är viktigt för chefer och ledare att bli mer 
medvetna om sin roll och att de måste fungera som stöd för verksamheten. Det är chefer 
som i huvudsak driver företagets anställda, de mänskliga resurserna, och som enligt min 
förståelse kan påverka vilka resurser HR får att arbeta med gällande företags TM-
strategier. Wikström och Martin (2012) menar att många företag har svårt att rekrytera 
och behålla rätt kompetens och att förändringar på arbetsmarknaden ibland skapar 
svårigheter för HR. Detta kan enligt mig innebära ett hot för HRs arbete både sett till 
konkurrerande företag, som vill åt samma arbetskraft, men även arbetstagare då de kan 
vara illojala och gå över till en konkurrent. Det innebär samtidigt en stor möjlighet för de 
företag där HR lyckas med att attrahera och behålla talangerna.  
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1.3 Teori 
 
Den begreppsram som presenteras nedan utgår från begreppen lärande, kompetens samt 
ledarskap och kommunikation. Lärande och kompetens är grunden till arbetet med 
kompetensutveckling och TM-arbete då dessa utvecklingsinsatser ämnar att öka 
individers kunskaper. Genom ledarskap och kommunikation kan lärandemål, nya 
kunskaper och strategier för kompetensutveckling och TM spridas och implemeteras i en 
organisation. Ökade krav på kompetens är en följd av den tekniska utvecklingen och en 
föränderlig marknad, vilket gör att medarbetarnas dagliga arbete blir varierande och 
utmanande i takt med förändringar i den yttre miljön (Kock 2010). För att på bästa sätt 
skapa en gemensam riktning krävs chans till lärande och kompetensutveckling. Detta kan 
uppnås genom ett stödjande ledarskap, god kommunikation och utrymme för kreativitet 
kan ge företag en unik marknadsposition där de anställda är med och bidrar till dess 
utveckling (Kock 2010). 
 
1.3.1 Lärande  
 
Lärande beskrivs av Johanssson (2011) som en kognitiv process då det sker varaktiga 
förändringar av en individs tänkande och/eller handlande. Han menar att lärande sker 
som en konsekvens av handlande och att utförande av uppgifter kan leda till förändringar 
i vår förståelse av världen. Detta stärks av Kolbs (1984, i Johansson 2011) definition av 
lärande som säger att lärande är en process då kunskap blir till genom erfarenheter som 
förändras. Johanssson (2011) menar att det finns en nära relation till kompetensbegreppet 
som förklaras av Ellström (1992) som att kompetens avser en potentiell 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift. Dewey (1910, i Johansson 2011) skriver 
att allt handlande inte resulterar i lärande, utan att det måste innebära att befintlig 
kunskap ifrågsätts eller förändras. Ohlsson (2004) utvecklar definitionen och säger att 
lärande alltid är förankrad i ett socialt sammanhang där sociala och kulturella kontexter 
påverkar individers förståelse. Han beskriver att kompetens tydliggörs då den blir synlig 
för andra och att detta kan leda till att individen uppfattar nya handlingsalternativ som 
kan resultera i utveckling av dennes tidigare kunskaper. Illeris (2007) menar talar om ett 
kollektivt lärande då individer lär sig tillsammans. Detta kräver enligt författaren ett 
samspel mellan individer i den sociala omvärlden.  
 
Oavsett avsikt med en verksamhet menar Johansson (2011) att det skapas mer eller 
mindre gynnsamma villkor för lärande, men att medarbetarnas utveckling ofta inte är det 
primära målet för ett företag. Det finns dock aktiviteter på en arbetsplats som syftar till att 
skapa förutsättningar för individers lärande. Detta kan enligt Döös (2005b, i Johansson 
2011) förstås som pedagogiska ingripanden, ingripanden i en annan individs arbete med 
avsikt att leda till lärande och förändring. Döös (2005b, i Johansson 2011) samt Döös & 
Ohlsson (1999, i Johansson 2011) säger att pedagogiska ingripanden förutsätter minst två 
individer, exempelvis en anställd och en annan person som ska förändra villkoren för den 
anställdes lärande. Om lärande kräver en part som ska ansvara för andra individers 
utveckling kan jag som forskare förstå att HR-anställda kan skapa en viktig länk mellan 
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anställda och deras lärande. Detta är en viktig förutsättning för att kompetens och 
utveckling ska kunna ske. Detta kan användas för att analysera HR-anställdas betydelse 
för andra anställdas potetiella lärande.  

1.3.2 Kompetens 
 
Kunskap och kompetens kan enligt Ellström (1992) beskrivas som resultatet av lärande, 
då förändringar gällande en individs sätt att tänka har skett. Han menar att 
kompetensbegreppet ska användas i relation till arbete eller en viss uppgift. Kompetens 
kan också ses som färdigheter eller förmågan till reflektion och problemlösning (Ellström 
1992, Illeris 2001, i Berglund  2010). Begreppet kompetens är därför mer användbart än 
kunskapsbegreppet i denna studie. Wikström och Martin (2012) menar att en individ kan 
ses som kompetent då det råder överensstämmelse mellan vad en situation kräver och en 
individs förmåga att utföra en uppgift. De menar precis som Ellström att (1992) att 
kompetens även är förmågan till kritisk reflektion, problemlösning samt kommunikation. 
 
Hektor (2007) beskriver begreppet kompetens i liknande termer och menar att det 
inkluderar både kunskaper, färdigheter och attityder. Han menar att kompetens endast blir 
relevant när det kopplas till en viss uppgift eller verksamhet. Detta är likt den definition 
som beskrivits genom Ellström (1992) ovan. Hektor (2007) hänvisar till  det latinska 
ordet Competo (”kompetens”) som  betyder att man skapar någon form av resultat. Med 
detta vill han säga att kompetens yttrar sig i någon form av handling som leder till att 
något förändras, antingen kunskaper eller sätt att utföra något. Johansson (2011) skriver 
att en individs försök att bemästra olika uppgifter utvecklar en handlingsrepertoar hos 
individen som utgör en potentiell handlingsförmåga, därför ett potentiellt resultat. 
Ohlsson (2004) beskriver att kompetens synliggörs då utförande av uppgifter blir synligt 
för andra individer i den sociala kontext en handling utförs i. Genom denna definition blir 
betydelsen av arbete i grupp viktig för att främja de anställdas möjlighet att utveckla sin 
kompetens genom den sociala kontexten. Ohlssons (2004) teori beskriver att kompetens 
kan ses som en socialt formad företeelse då individers handlande styrs av det 
sammanhang de befinner sig i. Samverkan på en arbetsplats, exempelvis genom 
arbetslag, berikar gruppens kollektiva kompetens då individer kan lösa problem och finna 
nya arbetssätt genom att dela varandras erfarenheter (Johansson, 2011).  
 
Johansson (2011) skriver att dagligt arbete utgör en källa för utveckling av kompetens då 
lösningen på problem sällan är givna och därför måste identifieras av individen. När 
individen använder tidigare kunskaper för att hitta nya lösningar visar denne sin 
kompetens samt bidrar till nytt kunannde. Johansson (2011) menar att problemorienterat 
handlande förutsätter att det ges ett handlingsutrymme och frihetsgrad för individen att 
utföra uppgiften.  Döös (2011, i Johansson 2011) skriver att kompetens även är 
kontextberoende och menar att individer kan överskrida den egna förmågan i interaktion 
med andra i så kallade kompetensbärande relationer (KBR). Detta skapar en komplexitet 
gällande kompetensbegreppet då det inte rakt av går att beskriva eller kartlägga en 
individs kompetens.  

Wikström och Martin (2012) beskriver att begreppet kompetens förekommer i flera av 
processerna som ryms inom området för TM. De menar att kompetensbehovet ska vara 
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definierat vid rekrytering och att man bör ha någon form av kompetensmodell för att 
kunna analysera framtida kompetensbehov. Kompetensmodeller ofta blir komplexa och 
kan vara svåranvända, därför är det enligt författarna viktigt att definiera vilken 
kompetens företaget behöver för att möta marknadens krav. De menar att detta kräver 
stöd från chefer samt att man fokuserar på nyckelroller för att förenkla analyseringen av 
framtida kompetensbehov. Precis som Döös (2011, i Johansson 2011) skrev om 
kompetensens kontextberoende och att den kan bäras i olika relationer menar Wikström 
och Martin (2012) att kontakter, nätverk samt värderingar är något som kommer att ses 
som allt viktigare och efterfrågas av kunskapsföretagen i framtiden. Ivancevich (2007) 
beskriver att företag efterfrågar individer med allt bredare kompetens. Han menar att 
företag ofta vill att anställda ska kunna göra bra ifrån sig inom olika delar av 
organisationen och att de anställda ska dela företagets värderingar. Detta innebär att 
potentiella anställda måste ha en bred grundkompetens och kunna relatera till företagets 
sätt att arbeta. Detta skapar ytterligare en dimension i komplexiteten kring hur de 
anställdas kompetens kan värderas och hur man ska kunna utveckla den. Utifrån 
Ivancevich (2007) påståenden kan man förstå att TM är ett krävande arbete och att 
kompetensutveckling många gånger måste skräddarsys efter både individ och företag.  
 
Enligt Berglund (2010) används ofta begreppen kvalifikation och kompetens synonymt. 
Ellström (1992) menar att begreppen har liknande innehåll men skiljer sig åt utifrån sitt 
respektive fokus. Ellström (1992) menar att kompetens handlar om de olika kunskaper 
och färdigheter som en enskild individ besitter och kvalifikation vilka kompetenskrav 
som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren. För att illustrera hur kompetens 
kan förstås presenteras en översiktlig modell av Ellström (1992, i Berglund 2010) av vad 
som enligt honom kan räknas som kompetens:  

 

Figur 1, Ellström (1992, i Berglund  2010, s. 66) 

Ellström (1992, i Berglund  2010) menar att yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation 
ofta blandas ihop men belyser att de har egna specifika betydelser. Utifrån modellen ovan 
(Fig. 1), definierar Ellström (1992, i Berglund  2010) fem olika sorters yrkeskunnande. 
Han menar att en persons förmåga, eller yrkeskunnande, kan ses som formell kompetens. 
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Detta kan förstås som kompetens som man fått genom utbildning och som kan styrkas 
genom betyg, intyg, och liknande. Ellström (1992, i Berglund  2010) skriver att 
yrkeskunnande även kan ses som reell kompetens, den faktiska kompetens som en person 
har för att utföra en uppgift. Under det som Ellström kallar för kvalifikation i Figur 1 kan 
kvalifikation bland annat förstås som den kompetens en uppgift kräver eller som formellt 
eller informellt efterfrågas för ett visst arbete. Han menar också att man måste se på 
yrkeskunnande som den kompetens ett yrke faktiskt kräver samt om den kompetens de 
anställda har faktiskt används i det dagliga arbetet. Detta visar enligt min förståelse att 
kompetens kan betyda olika saker beroende på hur det definieras. Enligt mig är därför av 
vikt att ett företag tydligt definierar vad man menar med olika kvalifikationer och 
kompetenser som eftersöks, för att chefer och HR-anställda lättare ska kunna arbeta med 
frågor gällande detta begrepp.  
 
Då Ohlsson (2004) menar att kompetens synliggörs då utförande av uppgifter blir synligt 
för andra individer ser jag att betydelsen av arbete i grupp blir viktig för att främja de 
anställdas möjlighet att utveckla sin kompetens. Detta innebär för mig som forskare att 
mellanmänskliga relationer kan påverka huruvida en individs kompetens synliggörs i en 
organisation. Genom detta kan jag även se sambandet mellan individers relationer och 
deras chans till kompetensutveckling. Att relationer påverkar chansen till 
kompetensutveckling kan vara till nackdel för dem vars kompetens inte synliggörs och på 
så sätt inte kan bidra till nytt kunnande. Döös (2011, i Johansson 2011) skriver att 
kompetens även är kontextberoende och att individer kan överskrida den egna förmågan i 
interaktion med andra. Om kompetens kan bero på social kontext, relationer och påverkas 
av en aktuell situation blir det genast svårt att sätt fingret på hur en individs kompetens 
kan uppskattas. Detta kan skapa svårigheter för HR-anställda som inom området för TM 
ska kartlägga och planera anställdas kompetensutveckling. 

1.3.3 Kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling kan betyda olika saker beroende på kontext. Ellström (1992) 
beskriver det som en beteckning för olika åtgärdssystem som används för att påverka 
kvalifikationer och kompetens på den interna arbetsmarknaden. Dessa system berör bland 
annat rekrytering, olika typer av utbildning, organisationsförändringar samt andra sätt att 
främja kompetensutveckling och lärande i det dagliga arbetet. Ellström (1992) menar att 
kompetensutveckling inte bara sker av befintliga resurser utan är även en process vid 
förändringar i sättet att arbeta inom en organisation. Hektor (2007) skriver att 
kompetensutveckling sker i alla situationer när vi lär och utvecklas oberoende av hur vi 
lär. Han menar att våra egna eller företags behov och de rådande förutsättningarna avgör 
formen på den kompetensutvecklande insats som ska ske. Ett företags affärsmål är 
utgångspunkten för vilka kompetenser som behövs eller som bör utvecklas. 
Kompetensutveckling är något som är i konstant rörelse då det i takt med att en 
organisation kontinuerligt genomgår förändringar måste anpassas till rådande 
förhållanden (ibid.). Hektor (2007) menar vidare att det finns olika sätt att uppnå 
affärsmålen och påpekar att kompetensutveckling av befintliga anställda inte är det enda 
sättet att fylla de kompetensluckor som finns. Kompetensutveckling ses ofta inte som den 
huvudsakliga processen när det kommer till att förändra företagets interna kompetens. 
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Rekrytering av ny kompetens samt köp av konsulttjänster är också sätt att tillgodose 
företags kompetensbehov (ibid.). 

Wikström och Martin (2012) skriver om kompetensutveckling i linje med det som Hektor 
(2007) sagt, att kompetensutveckling är ett mycket vidare begrepp och innefattar mer än 
bara kurser och traditionella utbildningar. De menar att begreppet innefattar förmågor, 
kunskaper och färdigheter av olika slag. Författarna skriver, som tidigare nämnt, att 
nätverk, personliga relationer, erfarenhet och värderingar också kan innefattas i 
kompetensutvecklingsbegreppet. De menar att det är av vikt med personlig utveckling, 
med stöd från chefer, för att en individ ska utvecklas och arbeta bra i team. De talar om 
en 70-20-10 regel där 70 procent innefattar kompetensutveckling i den egna rollen, 20 
procent innefattar kompetensutveckling inom företaget och de sista 10 procenten 
innefattar extern utbildning. Att extern utbildning får minst utrymme beror på att kurser 
ofta används i fel syfte, exempelvis som belöning, istället för att uppnå det egentliga 
syftet: att stärka och utveckla företagets interna kompetens och konkurrenskraft (ibid.).  
 
Wikström och Martin (2012) menar att det behövs en en konkret handlingsplan, en 
kompetensutvecklingsstrategi, kopplad till affärsplanen. De berättar att möjligheten för 
företag att få ut maximalt av investeringar i kompetensutveckling kräver en strategi där 
krav och förväntningar framgår. Wikström och Martin (2012) belyser att en 
kompetensutvecklingsstrategi gör att företag lättare kan följa upp investeringar och 
resultatet av dessa. Receptet för lyckade investeringar och önskat resultat av 
kompetensutveckling är enligt Wikström och Martin (2012) att tydliggöra affärsmål, 
definition av nyckelroller, utvecklingsinsatser, ansvarsfördelning och uppföljning av de 
strategier som används. Hektor (2007) menar att det finns olika sätt att uppnå affärsmål 
och att kompetensutveckling inte alltid den huvudsakliga processen när det kommer till 
att utveckla intern kompetens. Rekrytering av ny kompetens och köp av konsulttjänster 
(utomstående kompetens) kan tillgodose företags kompetensbehov och kan ses som både 
ett hot mot HRs arbete med TM men även som en möjlighet då konsulter kan avlasta HR. 
Wikström och Martin (2012) menar att det är av vikt med personlig utveckling, med stöd 
från chefer, för att en individ ska utvecklas och arbeta bra i team. Här vill jag gärna flytta 
fokus från den allmäna termen individ eller anställd till att se till huruvida HR-anställda 
får möjlighet till personlig utveckling. Detta då studier och litteratur sällan behandlar 
anställdas eller individers utveckling i en mer specifik aspekt, som att se på olika 
yrkesgruppers utveckling.     
 

1.3.4 Ledarskap & kommunikation 
 
Chefernas roll som förebilder och deras förmåga att engagera och ta tillvara de enskilda 
medarbetarnas inneboende resurser blir allt viktigare enligt Wikström och Martin (2012). 
De menar att de finns belägg för att ledarkompetensen, främst ledarnas beteende, har stor 
påverkan både på arbetstagarnas motivation och företagets prestationsförmåga. 
Författarna menar att det hierarkiska ledarskapet är på väg bort och ersätts av att modernt 
ledarskap som mer handlar om att skapa rätt förutsättningar för att de anställda ska kunna 
leverera. Detta genom att coacha, utveckla den interna kompetensen och säkerställa att 
flödet av information fungerar i organisationen. I och med detta kan vi förstå att chefer i 
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moderna kunskapsföretag ska fungera som stöd för de anställda och andra delar av 
verksamheten. Chefsstöd är därför en viktig grundpelare för att en organisation ska 
fungera (ibid.).  
 
Wikström och Martin (2012) menar att en modern ledare måste ha ett genuint intresse för 
både människor, de anställda, och affärsmålen. De förespråkar ett humanistiskt ledarskap 
som ska ligga till grund för hur man hanterar de mänskliga resurserna. Författarna menar 
att företag måste inse att olika delar av verksamheten kräver olika ledarstilar och olika 
kompetenser hos cheferna. De menar att det i många företag idag sitter personer på 
chefspositioner som inte har rätt kompetens för att både stötta de anställda och se till 
företagets uppsatta mål. Många chefer har svårt att styra över de mänskliga resurserna 
och ser oftare till siffror än till prestation. En ledarskapsstudie från Harvard Business 
School illustrerar detta problem. Studien “The Different Ways Military Experience 
Prepares Managers for Leadership” redovisar som resultat att behovet av olika ledarstilar 
krävs då olika arbetssätt används inom olika typer av organisationer. Wikström och 
Martin (2012) använder detta resultat som stöd då de säger att dagens moderna chefer 
måste vara anpassningsbara och se till de anställdas utveckling för att kunna driva en 
framgångsrik verksamhet. Sinar et.al (2012) beskriver, som tidigare nämnts, att 
huvudansvaret för utveckling av anställda ligger hos chefer i alla led inom en 
organisation. Detta menar också Hektor (2007) som talar om att HR-anställda behöver 
stöd från chefer, med ansvar eller direkt inflytande över personal, som arbetar i andra 
delar av verksamheten.  
 
Wikström och Martin (2012) beskriver att mellanchefer har en roll som ofta är 
underskattad. De menar att mellanchefer ofta utgör hjärtat av en organisation då de 
fungerar som en bro mellan chefer och andra delar av organisationen. I likhet med Hektor 
(2007) menar de att mellancheferna är kulturbärare och är de som ofta arbetar nära övriga 
anställda. Författarna ovan säger att samarbete mellan skikten i en organisation, mellan 
avdelningar och olika chefer, är viktigt för att högre chefer samt HR-anställda ska kunna 
få god inblick i alla delar av organisationen samt för att information ska kunna spridas. 
Wikström och Martin (2012) menar att mellancheferna kan ge andra chefer och HR-
anställda den information de behöver för att hitta de så kallade talangerna, för att planera 
utbildningar samt se till vilka kompetenser som saknas inom olika delar av 
organisationen. Chefer och HR-personal arbetar ofta som mer övergripande 
stödfunktioner vilket gör att mellanchefernas kunskap om företaget är viktig för att ge 
dem förståelse och bättre inblick i verksamheten. I likhet med Sinar et al (2012) menar de 
att chefer, i både lägre och högre positioner, bör utbildas för att de ska kunna stötta de 
anställda och för att de själva ska kunna arbeta i linje med företagets kompetensmodeller 
(ibid.). Detta ska enligt Wikström och Martin (2012) samt Sinar et.al (2012) effektivisera 
arbetet med TM samt kompetensutveckling och göra att det genomsyrar organisationen 
genom alla led. Wikström och Martin (2012, s. 88) citerar en ej namngiven författare 
"Dialogue is the art of thinking together”. Med detta vill de utveckla sin tanke om att ett 
väl fungerande samarbete mellan leden i en organisation skapar en väl fungerande 
verksamhet där chefer i olika positioner strävar mot samma mål.  
 
Ulrich och Brockbank (2007) ser en problematik hos HR-ledare och menar att dessa ofta 
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har en svårighet att värdesätta sin egen funktion. De menar att HR-chefer ofta fastställer 
hur HR-avdelningen och chefer ska arbeta med affärsmål och utveckling men att de är 
dåliga på att göra upp mål och fungera som stöd för sig själva. Författarna menar att HR-
ledarskap måste vara väl förankrat i verksamheten och att HR-chefer måste sätta upp 
tydliga mål för sig själva, kommunicera inifrån och ut och definiera resultat i termer av 
företagsvärde för att själva förstå vad deras arbete betyder för organisationen. Att förstå 
sitt eget värde skapar trovärdighet för HR-arbetet och gör att detta kan kommuniceras till 
övriga delar av verksamheten. Detta för att visa investerare, kunder, övriga chefer och 
företagets medarbetare att det finns värde i att arbeta med de mänskliga resurserna. Detta 
ställer krav på HR-chefer och dess stab att anställningsprocesser, utbildningar, arbetet 
med TM och kommunikationen inom HR-funktionen fungerar (ibid.). Ulrich och 
Brockbank (2007) samt Wikström och Martin (2012) drar en slutsats att det även på HR-
avdelningen är både chefer, mellanchefer och övriga anställda som tillsammans måste ta 
på sig ansvar för att klara av framtida utmaningar och krav från verksamheten och 
omvärld. De belyser att chefer alltid har det yttersta ansvaret och är de som måste stötta 
och driva sina anställda. Dock så är många kunskapsföretag framgångsrika på grund av 
samspelet mellan anställdas frihet att kunna dela med sig av sina kunskaper och att 
cheferna är öppna för samarbete och kommunikation (ibid.). En symbios mellan ett 
modernt, mer humanistiskt, ledarskap och god kommunikation är grunden för dagens 
framgångsrika företag och för väl fungerande arbetsgrupper (Ivancevich, 2007).  
 
För att sammanfatta det som tidigare nämnts kan vi förstå att ledarskapet spelar en stor 
roll i hur arbetet med de mänskliga resurserna utvecklas i en organisation. HR-anställda 
behöver stöd från chefer som arbetar i andra delar av verksamheten för att implementera 
TM-strategier. Dock så kan det ses som problematiskt om HR fungerar mer som stöd för 
andra än att denna avdelning huvudsakligen fungerar som utvecklare av TM och ser till 
att strategierna följs. För att HR ska säkerställa att de inte bara arbetar som stöd för andra 
chefer måste tydliga mål sättas och att HR värdesätter sitt eget arbete, inte bara de 
framsteg som andra gör genom deras stöd. Enligt min uppfattning kan det vara negativt 
både för HRs trovärdighet men även för dess produktivitet att inte värdesätta och 
utveckla det egna arbetet. 
 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap gällande huruvida Talent 
Management kan ses som en möjlighet eller hot för organisationers utveckling, främst 
gällande kompetens, i ett HR-perspektiv. Genom att undersöka TM ur två vinklar, som 
hot och/eller möjlighet, är förhoppningen att kunna beskriva hur TM kan påverka HR-
anställdas arbete med TM och de mänskliga resurserna. De forskningsfrågor studien 
utgått från lyder:  
 

• Ur vilka aspekter kan arbete med Talent Management ses som ett hot respektive 
en möjlighet ur en HR-anställds perspektiv?  

• Hur kan arbetet med Talent Management påverka dem i deras dagliga arbete och 
yrkesroll?   
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2. Metod   
I metodavsnittet behandlas val av datainsamlingsmetod, urval, etiska aspekter, 
analysmetod och metodologiska ställningstaganden. Nedan följer en mer ingående 
beskrivning av kvalitativ metod och tillvägagångssätt. En kvalitativ ansats är ett passande 
arbetssätt om man utgår från individers personliga uppfattning om ett fenomen.  För att 
skapa en uppfattning om vad som ligger bakom människans handlande, både sitt eget och 
andras, måste vi ingå i samtal med människor (Johannessen och Tufte, 2010). Utifrån 
intervjuer kan informationsgivande samtal ske mellan individer. Nyttan med en kvalitativ 
undersökning är att den har en viss överförbarhet. Detta innebär att tolkningar och 
förklaringar av olika fenomen ofta kan bli användbara i andra sammanhang (Johannessen 
och Tufte, 2010). Genom att se på det insamlade materialets olika delar och försöka tolka 
det till en helhet, en ny förståelse, kan forskaren komma till nya insikter (ibid.).  

 

2.1 Datainsamlingsmetod 
2.1.1. Kvalitativa intervjuer 
 
Som datainsamlingsmetod har intervjuer använts. Intervjuer som insamlingsmetod var 
självklar då det finns möjligheter att fördjupa sig inom ett ämne och på så sätt samla in 
detaljerad information. Intervjuer är en bra insamlingsmetod då man som forskare 
undersöker ett ämne som man sedan tidigare har lite vetskap om och kan ge fylliga 
beskrivningar av ämnet som studeras, vilket skapar ett bra underlag för tolkningsarbetet 
(Johannessen & Tufte, 2010). Kvale (1997, i Johannessen och Tufte, 2010) betonar att 
den kvalitativa intervjun har till avsikt att få fram beskrivningar av informanternas vardag 
så att betydelsen av de fenomen som beskrivs kan tolkas.  

Beroende på hur intervjufrågor formuleras kan forskare styra intervjer. Då informanter 
kan uppfatta det som diskuteras olika samlas data in delvis grundat på vilken betydelse 
informanterna tillskriver olika begrepp (Johannessen & Tufte, 2010). För att få struktur 
på intervjuerna men samtidigt lämna möjligheter för följdfrågor utarbetades en delvis 
strukturerad intervjumall för denna studie. Detta kan enligt Langemar (2008) ses som en 
semistrukturerad intervjumall som används för att bibehålla en tydlig riktning genom hela 
intervjun, men samtidigt inte begränsa intervjupersonerna i deras egen reflektion. Genom 
att utgå från samma frågemall i alla intervjuer men samtidigt uppmuntra informanterna 
att komma med fördjupad information kan en balans mellan standardisering och 
flexibilitet skapas (Johannessen och Tufte, 2010).  

2.1.2 Tillvägagångssätt 
 
Vid datainsamlingen har empiriska data samlats in genom fem intervjuer med 
medarbetare på fyra olika företag. Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide med 
frågor som skulle vara lätta att förstå och inte vara ledande i sin form. Det går dock att 
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diskutera huruvida det är ledande eller ej att styra informanternas svar mot ett 
förutbestämt fenomen. I detta fall skulle jag säga att frågorna inte är ledande på så vis att 
de inte styr mot ett, av forskaren, önskat svar utan snarare mot ett förutbestämt fenomen 
(Langemar, 2008). Frågorna delades upp i underkategorier för att skapa en struktur i 
intervjuguiden.  Intervjuerna gjordes på en avskild plats, exempelvis i ett mötesrum, så att 
intervjupersonerna skulle kunna känna sig bekväma. Detta för att att främja ett avslappnat 
förhållningssätt mellan intervupersoner och intervjuare samt för att minska eventuella 
störande faktorer. Detta var är en förutsättning för att intervjupersonerna ska kunna tala 
ostört om sina personliga upplevelser. Transkribering har endast skett gällande de delar 
av intervjuerna varifrån citat har använts.  

 

2.2 Urval  
 
I denna undersökning har fem personer anställda inom HR-branschen, med en koppling 
till Talent Management, ställt upp som informanter. Dessa är anställda på olika företag i 
Stockholmsområdet. Intervjupersonerna har fått fiktiva namn för att de inte ska kunna 
identifieras. Intervjupersonerna har olika befattningar och skiljer sig i ålder. De har olika 
anställningstid hos sin nuvarande arbetsgivare samt olika lång erfarenhet inom HR-
branschen. Intervjupersonernas arbetsområde har därmed påverkat urvalet. Personerna 
har valts selektivt utifrån kriteriet att de nyligen har arbetat med eller arbetar med Talent 
Management på en personal- eller HR-avdelning. Anna, som är i femtioårs åldern, har 
mer än 15 års erfarenhet i branschen och arbetar nu som HR-chef på ett internationellt IT-
bolag. Jenny, som är i trettioårs åldern, har arbetat som HR Business Partner under fem år 
på ett internationellt företag. Lena, som är i femtioårs åldern, har arbetat 20 år i HR-
branschen och har nu en roll som Talent Manager på ett internationellt företag. Christina, 
som är i trettioårs åldern, har arbetat som HR-assistant och samt rekryterare på hel- och 
deltid under åtta års tid. Klas, som är i femtioårs åldern, bildade företaget han arbetar på 
för 20 år sedan och är både VD och arbetsledare. Alla intervjupersoner har en 
universitets- eller högskoleutbildning.  

Urvalet av personer kommer från olika företag för att de inte skulle samma referensramar 
och arbetsrutiner gällande arbetet med Talent Management. Utifrån detta urval kan man 
få inblick i hur anställda från olika företag upplever olika aspekter av fenomenet TM. 
Detta är av vikt då undersökningen har fokus på HR-anställdas upplevelse av TM. 
Faktorer som skulle kunna påverka resultatet, exempelvis etniskt ursprung, kön samt 
intervjupersonernas privata bakgrund, har inte tagits hänsyn till vid insamlingen av data. 
Att ta den typen av faktorer i beaktning skulle kräva en större och mer djupgående 
undersökning. 

Johannessen och Tufte (2010) beskriver olika metoder för urval av intervjupersoner och i 
denna undersökning har en blandning mellan ett bekvämlighetsurval samt en så kallad 
snöbollsmetod använts. Ett snöbollsurval kan beskrivas som att befintliga 
intervjupersoner leder forskaren vidare till andra informanter (Johannessen och Tufte, 
2010). Genom en personlig kontakt, en av intervjupersonerna, har kontakt med ytterligare 
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en intervjuperson kunnat skapas, liknande en snöbollsmetod. Denna kontaktperson kan 
enligt Bratton, Callinan och Forshaw (2007) förstås som en gate-keeper, en person som 
har skapat möjligheter att komma i kontakt med en annan intervjuperson.  

2.2.1 Relation mellan forskare och informant  
 
Intervjuaren påverkar alltid informantens svar och detta är enligt Johannessen och Tufte 
(2010) viktigt att ta hänsyn till vid datainsamlingen i en empirisk undersökning. 
Författarna menar att intervjuaren är den som kontrollerar situationen. De skriver att 
forskare och informant därmed inte är likställda under ett möte. Resonemanget att det är 
forskaren som styr själva intervjun är huvudsakligen korrekt. Det kan även vara så att 
forskaren är i beroendeställning till informanterna, och måste vara följsam, då dessa har 
kontroll över i vilken grad de delar med sig av information till mig som forskare.  

Det är av betydelse hur forskaren, intervjuaren, uppfattas av informanten. Personliga 
egenskaper så som kön, utseende och etniskt ursprung kan påverka relationen mellan 
parterna men diskuteras inte ingående i denna undersökning. Patton (1990, i Johannessen 
och Tufte 2010) menar att det är viktigt att forskaren under intervjun är uppmuntrande 
och motiverar informanten. Det handlar om en balans mellan att styra intervjun i önskad 
riktning men samtidigt vara följsam och avslappnad för att intervjupersonen ska känna 
trygghet att dela med sig av personliga uppfattningar. I denna undersökning har forskaren 
försökt främja en god relation till informanterna genom att tydligt presentera ämnet, haft 
ett neutralt förhållningssätt och anpassat intervjumallen efter informanternas berättelser.  

 

2.3 Forskningsetiska aspekter 
 
Johannessen och Tufte (2010) menar att etiska problemställningar uppstår när forskning 
direkt rör människor oavsett hur datainsamling genomförs. I denna undersökning har all 
person- och företagsinformation behandlats konfidentiellt i största möjliga mån. Det 
svenska Vetenskapsrådet (2011) har utarbetat vetenskapsetiska principer och riktlinjer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Enligt Johannessen och Tufte (2010) 
är individskyddskravet den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. 
Det grundläggande individskyddskravet kan beskrivas mer ingående som fyra huvudkrav 
som utvecklas utifrån Johannessen och Tufte (2010) i det kommande stycket.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om undersökningens syfte, om 
informanters deltagande i undersökningen och vilka villkor som gäller för detta. 
Informanter ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Detta kan kopplas till samtycketskravet vilket betyder att forskaren ska ha 
deltagarens samtycke, att den som medverkar själv bestämmer under vilka villkor och hur 
länge denne ska delta.  Deltagare inte får utsättas för några påtryckningar under sitt 
deltagande eller om de väljer att inte längre medverka. Personlig information gällande 
deltagare ska i största möjliga mån behandlas konfidentiellt för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Förvaring av personlig information måste ske så att deltagare inte 
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kan indentifieras av utomstående. Deltagarna ska försäkras om nyttjandekravet vilket 
innebär att insamlade uppgifter om enskilda deltagare endast kommer att användas i 
forskningssyfte. 

Vid första kontakttillfället eller vid intervjutillfällena presenterades syftet med studien 
samt de forskningsetiska principerna. Intervjupersonerna gav här sitt godkännande att 
delta samt godkände att intervjuerna fick spelas in. De blev informerade om att de skulle 
tilldelas fiktiva namn och att de när som helst fick avbryta, välja att inte svara, ta en paus 
eller ställa frågor. Intervjupersonerna fick erbjudande om att ta del av studien när den 
blev färdigställd vilket de tackade ja till.   

 

2.4 Analysmetod  
 
Analysmetoden är grundad i både tidigare teorier och empiri. Tidigare forskning, nya 
insikter samt forskarens förförståelse för fenomenet Talent Management skapar en ny 
tolkning av det undersökta fenomenet och är en utgångspunkt för analysarbetet. 
Analysmetoden kan enligt Langemar (2008) beskrivas som abduktiv då ny förståelse 
skapats genom att närma sig Talent Management från två olika håll. Detta är ett 
tillvägagånssätt som är användbart då forskaren har lite kunskap om området som 
studeras. Abduktion som analysmetod förklaras av Langemar (2008) som att forskaren å 
ena sidan närmar sig ett fenomen genom tidigare forskning samt teoretiska begrepp och å 
andra sidan genom empiriskt insamlat datamaterial. Då forskaren rör sig mellan teori och 
empiri växer ny förståelse fram av undersökt fenomenet. Begrepp och frågeställningar 
kan enligt Langemar (2008) ändras under studiens gång då forskaren kommer till nya 
insikter samt kan stöta på nya frågeställningar som är av betydelse för studien.  
 
Empirisk data har samlats in genom intervjuer som har spelats in. Materialet bearbetades 
sedan genom att forskaren lyssnade på ljudinspelningarna, transkriberade väsentliga delar 
samt delade in materialet i kategorier. Kategoriseringen gjordes för att skapa en överblick 
gällande de teman som utifrån intervjumaterialet ansågs vara av vikt för analysen. På 
detta sätt kunde mönster, uttalanden och samband identifieras. Innehållet inom respektive 
tema kunde sedan undersökas närmare med hjälp av tidigare studier och teorier. På detta 
sätt skapas ny kunskap och en överförbarhet från denna studie till framtida 
undersökningar.  
 
 

2.5 Metodologiska ställningstaganden 
 
Denna undersökning kan komma att fungera som en pilotstudie för vidare forskning då 
det går att få mer uttömmande svar från intervjupersonerna samt utvidga studien om mer 
tid och resurser kan tillhandahållas. Det vetenskapliga värdet av denna studie ligger i den 
specifika inblick som intervjuerna har gett av det undersökta fenomenet. Det skulle dock 
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ha krävts mer förarbete såsom fler intervjuer och en kompletterande datainsamlingsmetod 
för att få en bredare och mer generaliserbar grund till analysen.  
 
Då fem intervjuer är ett litet urval kan man inte dra generella slutsatser om de 
uppfattningar som framkommit är gällande för yrkesverksamma inom HR-branschen. 
Generaliserbarheten är snarare kopplat till TM som fenomen. Dock så kan den kunskap 
som studien bidragit med även ses som relevant för anställda inom HR-branschen utöver 
intervjupersonerna. Det bör tilläggas att detta är ett fenomen som kan komma att 
förändras då uppfattningar och trender kan skifta. Målsättning har varit att försöka hitta 
uppfattningar som kan exemplifiera hur anställda inom HR-branschen ser på fenomenet 
Talent Management och hur de upplever att detta påverkar dem. Som forskare är min 
uppfattning är att intervjupersonerna gett givande och uttömmande svar på 
intervjufrågorna som varit tillräckligt omfattande för att möta undersökningens syfte.  
 
Då studien bygger på empirisk data är undersökningens validitet en viktig kvalitetsaspekt 
som beskriver huruvida studien är giltig eller har relevans (Ohlsson, 1996). Validitet kan 
beskrivas som intern eller extern där den interna validiteten syftar till att säkerställa att 
forskaren undersöker det som han eller hon avser att studera. Den interna validiteten 
innebär således att forskaren håller en röd tråd genom studien, besvarar sina 
forskningsfrågor, och använder relevanta teoretiska begrepp för analysen. Extern validitet 
beskrivs som möjligheten att använda iakttagelser och förståelse gällande en 
undersökning i andra sammanhang, vilket även kan ses som studiens generaliserbarhet 
(ibid.). Den interna validiteten grundar sig på intervjuer med yrkesverksamma inom 
området för Talent Management, vilket säkerställer att forskaren utfört undersökningen i 
rätt miljö. Insamlad data är grundad i intervjupersonernas försåelse för och uppfattning av 
fenomenet och hur det påverkar dem samt deras organisation. Den interna validiteten kan 
ses som god då det som var avsett att studeras, personliga upplevelser, har undersökts och 
skapat en grund för en vidare analys. Den externa validiteten kan ses som förståelsen som 
studien bidragit med gällande fenomenet Talent Management. Överförbarhet gällande 
denna studie innebär att tolkningar och förklaringar som utvecklats kan vara till nytta för 
kommande studier.  
 

 

3. Resultatredovisning och analys  
Nedan följer en redovisning av studiens resultat och analys av insamlad data. Analysen 
grundar sig i de fem intervjuer som utförts och forskningsfrågorna ska besvaras genom 
att tolka insamlad data utifrån tidigare teorier och forskning. Utifrån intervjuerna som 
utförts har jag som forskare hittat gemensamma teman som har skapat delområden, eller 
kategorier, för analysen. Dessa är chefstöd och dialog, HRs syn på arbetet med 
kompetens och TM, hur HR får chans att utvecklas samt generationsskifte på 
arbetsmarknaden. Intervjupersonerna har inte alltid haft samma infallsvinkel till eller 
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samma uppfattning gällande dessa teman men de har varit återkommande hos dem alla. 
Intervjupersonerna presenterades i metodavsnittet (punkt 2.2).  
 
 

3.1 Chefstöd & dialog  
 
Diskussionen kring chefstöd kan närma sig från två olika håll. Dels kan man tala om 
huruvida chefer ska fungera som stöd för verksamheten, men även hur cheferna kan få 
stöd i sitt arbete med de mänskliga resurserna. Detta är ett tema som var återkommande 
under alla intervjuer. Intervjupersonerna diskuterade på liknande sätt om chefsstöd, 
samarbete, uppmuntran och dialog. Intervjumaterialet innehåller resonemang huruvida 
HR-anställda fungerar som stöd för chefer men även hur chefer borde fungera som ett 
bättre stöd för dem. Beroende på huruvida HR får eller fungerar som  stöd kan temat ha 
inverkan på hur de HR-anställda upplever att arbetet med TM och kompetensutveckling 
påverkar dem i sin arbetsroll. 

3.1.1 Resultat 
 
Vikten av dialog och samarbete med chefer på andra avdelningar än HR framkom under 
alla intervjuer. Att stödja och få stöd av chefer var något som intervjupersonerna lyfte 
fram som viktigt och centralt för att arbetet med kompetensutveckling och TM skulle 
befästas och fungera bra i organisationerna de arbetar inom. Lena menar att det är lätt att 
få gehör för frågor gällande kompetens och kompetensutveckling då det är ett 
kunskapsintensivt företag hon jobbar för. Hon tillägger dock att chefer och 
ledningsgruppen är mycket dåliga på att ge stöd och resurser åt arbete med TM när det 
väl gäller. Hon menar att cheferna vill att företaget ska bli bättre och att de anställda ska 
få chans till utveckling, men att det är få personer med makt att förändra som faktiskt 
engagerar sig i frågan. Lena uttrycker vidare att HR-anställda drar ett tungt lass och ofta 
arbetar i motvind då de inte ofta får gehör för arbetet TM från andra chefer. Rekryteraren 
Christina uttrycker en likartad frustration och menar att arbetet med TM alltid kan bli 
bättre. Hon trycker, precis som Lena och Anna, på att chefernas medvetenhet kring TM 
och att sättet man arbetar på måste bli bättre.  
 
En problematik som uppstått på Lenas arbetsplats är att företaget tidigare premierat 
chefer som haft teknisk kompetens och specialistkunskaper. Detta grundar sig i ett icke-
svenskt ledarskap som inte alltid har varit kompatibelt med hur man arbetar på företaget i 
Sverige. Lena menar att det är stor skillnad på expertkunskap och fallenheten att kunna 
leda andra medarbetare. Men för att kunna reformera chefernas sätt att arbeta måste de 
utbildas. Ett problem som kan uppstå här är enligt Klas att cheferna själva ofta inte har 
drivkraften att ta till sig ett nytt sätt att arbeta med de anställda.  
 
Anna menar att det är viktigt att ställa sig frågan varför cheferna inte alltid är intresserade 
av att utveckla sig själva och sina anställda genom TM arbete. Hon menar att tänket kring 
TM arbete indirekt kan utgöra ett hot sett i ett längre perspektiv och menar vidare att 
många chefer inte har intresse i att utveckla anställda som kan komma att aspirera till 
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deras chefstjänster i framtiden. Klas talar om en liknande problematik och menar att det 
är ett kortsiktigt sätt att tänka. Han menar att utbildning av potentiella framtida ledare 
snarare skapar trygghet för verksamheten och att man måste se det i ett större perspektiv 
än endast hur det påverkar en enstaka chef. Han säger att den enda anledningen till att 
chefer skulle ha anledning att känna sig hotade är om de inte utför att tillräckligt bra 
arbete, att de är utbytbara. Anna uttrycker liknande tankar och menar att det är viktigt att 
hålla en konstant dialog med chefer för att de ska inse fördelarna med att framtidssäkra 
kompetens inom företaget.  
 
Jenny uttrycker att en av de största möjligheterna med TM-arbete är just att chefer 
planerar för framtiden för att säkerställa att nyckelpersoner och viktig kompetens finns 
kvar inom organisationen. Hon menar att detta grundar sig att de aktivt arbetar med 
utveckling och hjälper till i arbetet med att hitta potentiella talanger. Jenny menar att 
glapp i företagets kompetens, som kan uppstå då en anställd flyttar på sig, kan skapa en 
obalans i företaget. Oengagerade chefer kan enligt henne utgöra ett hinder för företaget 
att säkerställa kompetens och på så sätt utgöra ett potentiellt hot för företaget att 
utvecklas. Både Anna och Klas tar upp under sina intervjuer att det i många företag idag 
sitter personer på chefspositioner som inte har rätt kompetens för att stötta de anställda. 
De menar att HR har stor del i ansvaret gällande vilka chefer som anställs på företaget 
och hur de kan utvecklas, vilket kan vara en press. Klas uttrycker att den som rekryterar 
eller som tar ett avgörande beslut gällande en rekrytering är ansvarig för hur beslutet 
kommer påverka verksamheten. En chef som hamnar på fel plats kan leda till 
konsekvenser för både de anställda och för företagets mål samt resultat, menar han.  
 
Anna talar om en liknande problematik och säger att det finns stora fördelar med att 
anställa personer med en akademisk bakgrund. Hon menar att de ofta är skolade i kritisk 
reflektion och har förmåga att lösa problem efter egna initiativ. Dessa egenskaper är 
enligt Christina mycket viktiga för att chefer kunna föra en dialog samt lösa problem 
tillsammans. Hon menar att det endast kan gynna företaget positivt om de anställda kan 
lära av varandras erfarenheter och på så sätt utveckla verksamheten tillsammans. Lena 
menar att det är chefer som kan se problem som en chans för företaget att utvecklas som 
visar mest mod: “Det krävs visst självförtroende som chef att våga ta hjälp (…) I princip 
är det de bästa som ber om hjälp att lösa ett problem eller konflikt”. Lena beskriver hur 
samarbete och kommunikation kan frigöra tyglad energi då man på ett bra sätt löser ett 
problem eller en konflikt tillsammans. Anna talar i liknande termer och menar att dialog 
mellan olika delar av en verksamhet blir viktigare och viktigare för att öka samarbete 
samt för att HR-avdelningen ska få möjlighet till gehör för arbetet med TM.  
 
Detta kan vara en fördel för HR som på så sätt kan ta hjälp av strategin att förklara och 
lära ut hur TM-arbetet går till och på så sätt få mer gehör för sitt arbete.  Jenny berättar att 
chefer som hon arbetar med tycker att det är viktigt att folk utvecklas men att de fastnar 
på systemnivå. Hon menar att det kan vara svårt att hitta ett bra system som är lätt att 
använda och som alla väljer att använda sig av. Hon menar att HR har möjlighet att 
påverka och förbättra verktygen men menar att det samtidigt kan bli en belastning. Som 
HR-anställd är hon rädd att för mycket resurser läggs på systemutveckling istället för på 
insatser som direkt ger effekt på de anställdas utveckling. Jenny säger:  
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Vi kan hela tiden jobba med förbättringar av verktyget. Det är inte helt anpassat till 
svenska arbetssätt. Det är andra termer än vad många kanske är vana vid, men 
dialogen kring hur det fungerar är det viktigaste för att vi över huvud taget ska kunna 
arbeta med utveckling (…).   

 
Olika system som kan fungera som stödfunktioner är enligt alla intervjupersoner en viktig 
del i arbetet med TM. De uttrycker dock att en nackdel med TM-arbetet kan vara att 
chefer, som ska fungera som stöd, kan favorisera eller missa en del anställda i 
urvalsprocessen. Jenny säger:  
 

Det finns guldkorn som man inte alltid hittar. Dom kan bli förbikörda, och har man 
inte en bra chef som lyfter upp en eller som uppmärksammar att man gör ett bra jobb 
kan man bli förbisedd. 

 
Lena uttrycker det som att det alltid är en subjektiv bedöming av vem som är en talang 
och att urvalet bygger på chefers eget tyckande. Christina säger att det kan vara svårt för 
ledare och chefer att uppmärksamma alla anställdas arbete och engagemang, speciellt om 
det är en större organisation. Detta är en problematik som framkommer under alla 
intervjuer. Det är enligt intervjupersonerna därför viktigt att chefernas medvetenhet, 
engagemang och förståelse för arbetet med TM blir bättre. Detta för att 
kompetensutvecklingsstrategierna ska utnyttjas på rätt sätt och att resultatet av dessa 
insatser genererar i positiva resultat och i ny kunskap till företagen.  
 

3.1.2 Anknytning till tidigare studier 
 
Hektor (2007) presenterade i sin rapport att det är viktigt med ett tydligt ledarskap. Han 
menar att chefers arbetsuppgifter inkluderar medarbetarutveckling och skapar 
förutsättningar för att utvecklingsinsatser blir lyckade investeringar. En frågeställning 
som dök upp tidigare i studien var huruvida chefer faktiskt stödjer arbetet med TM eller 
ej. Studien som gjorts av PWC år 2010, omskriven av Wikström och Martin (2012), visar 
att 97 procent av tillfrågade vdar säger att arbete med TM är en viktig framtidsfråga.  
Intervjupersonen Lena menade att chefer och ledningsgruppen är mycket dåliga på att ge 
stöd och resurser åt arbete med TM när det väl gäller. Hon menar att det är få personer 
med makt att förändra som faktiskt engagerar sig i frågan. Enligt Hektor (2007) samt 
Wikström och Martin (2012) är deta ofta ett problem då HR-chefen inte sitter med i 
ledningsgrupen. De menar att detta kan skapa svårigheter för HR att kommunicera sina 
idéer och sprida strategier för kompetensutveckling inom en organisation. Författarna ser 
detta som problematiskt då chefer uttrycker att kompetensutveckling är en viktig fråga, 
men att tyckande och tänkande inte leder till några resultat. De säger att det krävs 
engagemang och utbildning av chefer för att TM-strategier ska kunna implementeras, 
användas och på så sätt ge resultat. Detta stödjs av Sinar et.al (2012) som menar att det är 
viktigt för chefer och ledare att bli mer medvetna om sin roll samt de verktyg de kan 
använda sig av för att tillgodose företagets behov, om de ska kunna fungera som stöd för 
en organisation.  
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Diskussionen kring chefstöd kan som sagt närma sig från två olika håll. Dels kan man 
tala om huruvida personer i chefsbefattningar ska fungera som stöd för verksamheten, 
men även hur cheferna kan få stöd i sitt arbete med de humana resurserna från HR-
avdelningen.  Sinar et.al (2012) säger att huvudansvaret för utveckling av anställda ligger 
hos chefer i alla led inom en organisation oavsett avdelning eller rang. Detta förstärker 
det som Hektor (2007) talar om gällande att HR behöver stöd från andra chefer och vice 
versa. Hektor (2007) talar om chefstöd och menar att HR har en viktig roll i detta arbete 
för att fungera som en samarbetspartner för chefer som brister inom utveckling av sina 
anställda. Detta för att de ska lära sig hur de själva ska kunna arbeta med 
kompetensutveckling av de anställda cheferna har under sig. Hektor (2007) menar att ett 
gott samarbete mellan HR och chefer är grunden för ett bra utvecklingsarbete. Wikström 
och Martin (2012) menar i likhet med detta att en modern ledare ska ha intresse för både 
människor och affärer. De menar att det i många företag idag sitter personer på 
chefspositioner som inte har rätt kompetens för att stötta de anställda och se till företagets 
uppsatta mål. Enligt mig handlar det då inte bara om att cheferna måste lära sig utan att 
de måste vilja lära sig hur arbetet med kompetens och TM bör utföras. Utan engagemang 
från chefer och anställda, som ska ansvara för eller vara en del av förändrings- och 
kompetensrabete, är det svårt för HR att fungera som stöd och få utvecklingsstrategier att 
fungera i praktiken.  
Johansson (2011) skriver att kvalificerade problem sällan är givna, vilket innebär att det 
krävs mer eget ansvar och initiativtagande av de anställda. Något som uttrycks av 
Ellström samt Illeris (1992;  2001, i Berglund  2010) är att chefer bör ha en akademisk 
bakgrund då de är skolade i kritisk reflektion och har förmåga att lösa problem efter egna 
initiativ. Detta är viktiga egenskaper enligt mig för att chefer ska kunan och våga ta 
initiativ för att förändra en verksamhet till det bättre. Det är även viktigt att kritiskt kunna 
granska sina anställda för att kunna se vilka som är hög- och lågpresterande. Detta för att 
enligt mig göra rättvisa bedömningar om vilka anställda som kommer att få chans att ingå 
i företagets TM-arbete och få chans att utvecklas. Wikström och Martin (2012) menar att 
det finns belägg för att ledarkompetens har stor påverkan på arbetstagarnas och företagets 
prestationsförmåga. Dessa egenskaper är viktiga för att chefer ska känna trygghet i de 
beslut de tar. Wikström och Martin (2012) menar att chefer och personalansvariga 
behöver arbeta efter en konkret handlingsplan, en kompetensutvecklingsstrategi, kopplad 
till ett företags affärsplan för skapa en gemensam grund i TM-arbetet. De belyser att en 
kompetensutvecklingsstrategi möjliggör för chefer att följa upp investeringar i 
utvecklingsprojekt och kunna se resultatet av dessa strategier.  

3.1.3 Analys och slutsats  
 
En av de största utmaningarna för chefer är att hitta vägar att systematisera och kartlägga 
potentiella karriärbanor för de som ses som talanger eller High Potentials. En utmaning 
för företaget i arbetet med TM är enligt Jenny att hitta vägarna i den kartläggning man 
har gjort. För att kunna karriärplanera måste frågor besvaras gällande vad en personen de 
facto måste göra för att nå en ny position, när man ska våga placera en person i en ny roll 
och när det kan komma att finnas en sådan roll. Detta måste kunna kommuniceras till de 
anställda för att de ska kunna se sina framtida möjligheter i företaget. Då detta ofta är ett 
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problem för cheferna innebär detta även ett problem för HR menar Klas. Detta då HR 
ofta fungerar som stödfunktion för cheferna i detta arbete.  
 
Utifrån min uppfattning som forskare uppfattar jag att alla intervjupersoner menar att 
arbete med TM är viktigt för att anställda ska kunna utvecklas och i sin tur bidra till 
företagets utveckling. Alla informanter är eniga om att TM är en stor möjlighet för 
företag att bli bättre och att skapa bland annat konkurrensfördelar. Om lärande kräver en 
part som ska ansvara för andra individers utveckling kan jag som forskare förstå att HR-
anställda kan skapa en viktig länk mellan anställda och deras lärande genom arbetet med 
TM. Arbetet som HR utför gällande kompetensutveckling och TM är enligt min 
förståelse en viktig förutsättning för att en organisation ska kunna utvecklas. Utifrån detta 
resonemang har HR-anställda en stor betydelse för andra anställdas potetiella lärande och 
för ett företags utveckling. Att få chans att utveckla en verksamhet är något som 
majoriteten av intervjupersonerna lyfter fram som en av faktorerna som på ett positivt sätt 
påverkar hur de känner inför sitt arbete med de mänskliga resurserna. Min upplevelse är 
att alla informanter upplever att det påverkar deras arbete positivt och att de positiva 
effekterna av att utveckla andra arbetstagare berikar deras yrkesliv.  
 
Då kompetens synliggörs då det blir synligt för andra individer innebär detta för mig som 
forskare att mellanmänskliga relationer kan påverka huruvida en individs kompetens 
uppmärksammas i en organisation. Genom detta kan jag även se sambandet mellan 
individers relationer och deras chans till kompetensutveckling. Att relationer mellan 
chefer och anställda kan påverka chansen till kompetensutveckling kan vara till nackdel 
för dem vars kompetens inte synliggörs och uppmärksammas. Detta är något som flera av 
intervjupersonerna menar är problematiskt. Detta kan enligt min förståelse upplevas både 
som en svårighet i HRs och chefers arbete med TM samt som ett hot mot de anställda 
som inte uppmärksammas som talanger.  
 
Att chefer stödjer och uppmärksammar de anställdas kunskaper är enligt Wikström och 
Martin (2012) av vikt för att en individ ska utvecklas och arbeta bra i team. 
Intervjupersonerna har lyft upp en problematik gällande chefers okunskaper eller ovilja 
att engagera sig i arbetet med kompetensutveckling och TM. Informanterna menar att 
chefer de arbetar eller har arbetat tillsammans med uttrycker att kompetensutveckling är 
viktigt. Dock så är det enligt min förståelse ofta mycket prat och mindre engagemang 
från chefernas sida. Här vill jag gärna flytta fokus från den allmäna termen individ eller 
anställd och istället se till huruvida HR-anställda får möjlighet till personlig utveckling. 
Det har tidigare i studien talats mycket om chefers betydelse för de anställdas utveckling 
och hur HR utvecklar andra arbetstagare. En problematik samt hot för TM, gällande HR-
anställda, som jag uppfattat är att chefer inom andra delar av en organisation, än inom 
HR, saknar vetskap, tid, resurser eller viljan att fungera som stöd för HR-anställda när det 
kommer till HRs egen utveckling. Ett mer modernt ledarskap där coaching och 
utveckling är ett av cheferns huvudansvar skulle enligt mig behöva implementeras i alla 
intervjuperoners organisationer. I moderna kunskapsföretag måste chefer och ledning 
enligt min förståelse kunna fungera som stöd för alla anställda, i alla delar av 
verksamheten, för att deras kompetens ska kunna utvecklas. Intervjupersonerna upplever 
att de är de själva som måste ansvara för sig egen utveckling, men att detta kan hamna i 
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skymundan för arbetsuppgifter som kommer emellan. Ett bättre stöd från chefer, där en 
kontinuerlig dialog förs, tror jag skulle kunna ha en positiv inverkan på HR-anställdas 
syn på sitt arbete.  
 

 

3.2 HRs syn på arbetet med kompetens & Talent Management 
 
Detta är ett tema som kan ses som centralt för alla intervjuer då all information som 
intervjupersonerna delat med sig av innefattar hur de ser på arbetet med kompetensfrågor 
och TM. Genom att lyfta fram hur intervjupersonerna upplever detta arbete kan temat 
besktiva på hur de upplever att arbete med TM och kompetensutveckling påverkar dem i 
sin arbetsroll, även hur de kan se detta arbete som ett hot eller möjlighet.  

3.2.1 Resultat 
 
Alla intervjupersoner uttrycker att de är övertygade om att arbete med 
kompetensutveckling av de anställda samt TM-arbete kan skapa konkurrensmässiga 
fördelar för företaget. Jenny och Anna pratar specifikt om hur TM-arbete kan vara ett bra 
säljargument vid mötet med arbetssökande och potentiella kandidater. Christina säger att 
det inte bara är ett verktyg från arbetsgivarens sida för att skapa intresse utåt utan att allt 
fler arbetssökande ställer frågor kring potentiella utvecklingsmöjligheter för att sålla bort 
arbetsgivare som inte kan erbjuda dem det. Jenny säger att: ”Förr var det mer hur kan jag 
vara företaget och nu är det mer fokus på vad kan ni göra för mig”. Anna menar att HRs 
arbete med TM kan skapa konkurrensmässiga fördelar om man lyckas kommunicera hur 
man arbetar med kontinuerlig utveckling utanför företaget. Hon säger att arbete med 
marknadsföring och Employer Branding är en viktig byggsten i TM-arbetet för att kunna 
informera och attrahera talanger. Jenny säger att TM-arbete skapar en styrka för företaget 
då man dels får koll på de anställda och vart organisationen är påväg. 
 
Då de flesta anställda har någon form av talang menar Klas att en av de största 
möjligheterna för HR är att genom TM-arbete identifiera och uppmärksamma dessa 
individer. Detta är en möjlighet för HR och för organisationer i stort att se till att en 
verksamhet byggs upp av högpresterande individer som kan bidra till framtida 
utveckling. Klas säger att det alltid är bra om anställda kan göra bra ifrån sig inom olika 
delar av organisationen och menar att man kan säkerställa att ett företag byggs upp av en 
bred kompetens genom att ha många talanger som får utvecklas inom flera 
arbetsområden. Jenny menar att det kan vara ett hinder för företagets fortsatta utveckling 
om de som inte ses som högpresterande tappar i effektivitet och kanske inte är lika 
motiverade i sitt arbete. Både Jenny och Lena menar dock att de anställda som inte 
uppfattas som högpresterande är viktiga för att skapa stabilitet i företaget. De båda 
uttrycker att det skulle vara ohållbart om alla ville eller kunde byta position eller endast 
tänkte på sin egen karriärutveckling.  
 
Det är viktigt att påpeka att en anställd inte utesluts från chansen att utvecklas inom 
företaget bara för att denne inte ses som en talang och inkluderas i TM-arbetet, säger 
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Klas. Christina menar att det är inte att förglömma att TM-arbete i huvudsak handlar om 
att uppmärksamma nyckelpersoner och framtidens potentiella ledare och inte om att 
utesluta övriga anställda i andra typer av utvecklingsinsatser. Anna säger att det kan vara 
en svårighet i hennes yrkesroll att tala om för anställda att de gör en bra insats men att de 
inte kan komma längre inom ett arbetsområde eller inom organisationen i stort. Det är 
svårt att kommunicera detta menar hon, men säger att det är viktigt att vara ärlig gällande 
hur företaget ser på en anställds potentiella framtid. Lena menar att detta kan påverka 
arbetet både positivt och negativt. Hon beskriver att hon kan finna glädje i att göra saker 
på ett bra och professionellt sätt, trots att det kan vara jobbiga beslut som ska tas eller 
kommuniceras. Hon menar att det ger henne styrka i sin yrkesroll och gör det möjligt att, 
genom tidigare erfarenheter, klara av jobbiga situationer i framtiden.  
 
Lena upplever att arbete med utveckling och TM är något av det roligaste man kan arbeta 
med inom ramen för HR. Att jobba med de interna kompetenserna och att jobba bra 
tillsammans är en av de största möjligheterna och fördelarna, konkurrensmässigt, med 
TM-arbete uttrycker hon. Lena kan inte se så många andra sätt att utveckla ett företag och 
säger att: “Utveckling av företag är ju att utveckla människor och människors samarbete i 
företag”. Både Lena och Anna påpekar att TM-arbete lägger väldigt mycket fokus på de 
som kan ses som Low och High Potentials, ytterpunkterna av olika grupper med 
anställda. De menar att coaching både från HRs och chefernas sida kan lyfta de anställda 
som behöver påtryckning för att leverera. Klas menar att det är viktigt att få folk som 
hamnat efter i den yrkesmässiga utvecklingen på rätt spår igen. Lena talar om detta i 
likande termer och förklarar varför hon anser att det är viktigt:  
 

Jag drivs av en väldigt stark övertygelse att med kompetensutveckling och 
utvecklingsinsatser så här, både för ledare och för medarbetare, så kommer man en 
bit. Men det är först när man får grupper att fungera tillsammans som man kan få ut 
det där extra. Det ligger alltså väldigt mycket i hur vi samarbetar och hur vi relaterar 
till varandra som inte är kopierbart från ett annat företag. Det kan finnas en stor 
affärsnytta i att se till att grupper fungerar bra tillsammans. 

 
Med detta menar Lena att effektivisering av befintlig personal och arbetsgrupper ger 
chanser till utveckling, både för enskilda individer och grupper. Lena Talar om 
samarbete, teamwork, och hur samarbete anställda emellan, talanger eller ej, kan vara till 
stor fördel både utvecklings- och konkurrensmässigt för företag: 
 

I kunskapsintensiva företag behöver man ha rätt kompetens på plats. Det handlar inte 
bara om personer en och en när man anställer, utan kan man få människor att jobba 
bra tillsammans har man en stor fördel och då är man hemma.  
 

Klas berättar att det underlättar att ha arbetsbeskrivningar till hands både vid 
nyrekrytering, utveckling och karriärplanering. Han säger att detta stödjer och rättfärdigar 
beslut som HR-anställda eller chefer måste ta gällande vilken individ som ska få chans 
till en viss anställning eller framtida karriär, då detta ibland sker via en subjektiv 
bedömning. Grundarbetet gällande karriärplanering och TM-arbete är viktigt och 
specificering av olika roller är ännu viktigare, säger Anna. Som tidigare nämnt ligger det 
ett stort ansvar på den som sätter en viss person på en viss plats. Christina menar att detta 
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ansvar kan vila på och underlättas av den överblick som ett strukturerat TM-arbete ger 
över verksamheten. Hon menar att samtidigt som det är ett stort ansvar att vara med och 
påverka de anställdas utveckling ger TM-strategier övergripande kontroll över företagets 
interna kompetens och dess utveckling. Jenny menar att väl fungerande TM-strategier är 
en styrka då HR kan samordna utvecklingsinsatser samt fördela och redovisa hur resurser 
används. Klas tillägger att strategierna även skapar någon form av rättvisa då chefer och 
HR-anställda har riktlinjer att följa i arbetet med TM. Han menar att det kan förekomma 
svågerpolitik och personliga åsikter som kan ugöra ett hot mot TM-arbetets trovärdighet. 
Klas trycker på att det är viktigt för HR och ansvariga chefer att arbetet med de 
mänskliga resurserna sker seriöst och att man arbetar utefter de riktlinjer som bestämts. 
Lenas uttalande ramar in respondenternas uppfattning gällande TM-arbete, dess positiva 
effekter och varför det är viktigt att arbeta strategiskt med denna HR-fråga: 
 

Man har att vinna allt. Man har att vinna allt från ekonomi till att människor mår 
bättre på jobbet som inte sjukskriver sig. Allt det där, om man jobbar med 
kompetenser och relationer. Så det finns egentligen ingenting att förlora, utom tid 
kanske. Det är ju ett långsiktigt sätt att jobba. 

 
En övergripande upplevelse som jag uppfattat av vad som kan vara nackdelar eller hot 
sett ur ett konkurrensperspektiv är att anställda utbildas och sedan lockas till andra 
företag. Detta kan utgöra ett hot för HR om de av denna anledning skulle få mindre 
resurser för sitt TM-arbete. Lena menar dock att arbete med TM endast kan vara nackdel 
om potentiella arbetstagare upplever att företaget är sämre än andra företag inom 
kompetensutvecklingsområdet. Konkurrenter ses inte av någon av intervjupersonerna 
som ett stort överhängande hot utan de menade att företag har olika förutsättningar för 
arbete med TM. De menar att det handlar om resurser, antal och typ av tjänster som de 
kan erbjuda samt hur företagsstrukturen ser ut. Intervjupersonerna var eniga om att 
utomstående konkurrenter kan vara ett hot, dock ett hot som är svårt att påverka mer än 
att försöka vara en bra arbetsgivare och på så sätt behålla den interna kompetensen.  
 

3.2.2 Anknytning till tidigare studier 
 
Hektor (2007), Vamain, Scullion och Collins (2012) samt Gilmore (2010) menar att 
kompetenta medarbetare en förutsättning för konkurrenskraft i moderna organisationer 
och företag. Arbete med TM är inte bara är ett verktyg från arbetsgivarens sida för att 
skapa intresse utåt utan att allt fler arbetssökande ställer frågor kring potentiella 
utvecklingsmöjligheter för att sålla bort arbetsgivare som inte kan erbjuda dem det. 
Allvin (1997, i Berglund 2010) menar att det skett en förändring gällande ansvaret för 
anställningsbarhet. Han menar att arbete har gått från att vara styrt av arbetsgivaren till en 
friare form där arbetstagaren har mer inflytande. Allvins (1997, i Berglund 2010) teori 
beskriver hur specialiseringen på arbetsmarknaden ökat vilket stöds av Cortada (1998) 
som talar om hur nya yrken skapats under utvecklingen av nya branscher. Cortada (1998) 
menar att nya uppfinningar samt den globala informationsspridningen kontinuerligt 
bidrar till förändringar inom olika yrken och arbetsområden. Wikström och Martin (2012) 
menar att de flesta medarbetare har någon form av talang och att det ofta är upp till HR 
att identifiera den. De menar att begreppet TM ofta synonymt med just högpresterande 
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medarbetare och unga anställda med ledarskaps- eller chefspotential. De menar att alla 
medarbetare bör vara involverade i TM-arbetet och definitionen av TM kan vara för snäv 
då många medarbetare inte ses som High Potentials.  

Ohlsson (2004) säger att lärande alltid är förankrad i ett socialt sammanhang där 
kompetens tydliggörs då den blir synlig för andra och då kan resultera i utveckling. Döös 
(2011, i Johansson 2011) skriver att kompetens även är kontextberoende och menar att 
individer kan prestera olika bra i interaktion med andra i så kallade kompetensbärande 
relationer (KBR). Döös (2005b, i Johansson 2011) talar om pedagogiska ingripanden, 
ingripanden i en annan individs arbete med avsikt att leda till lärande och förändring, 
vilket vi kan förstå som kompetensutveckling eller TM. Döös samt Döös & Ohlsson 
(2005b; 1999, i Johansson 2011) säger att pedagogiska ingripanden förutsätter att en 
anställd, exempelvis från HR-avdelningen, förändrar villkoren för en annan anställds 
lärande, genom någon form av utveckling. Detta kan beskriva HR-anställdas roll 
gentemot en anställd. För att se till att man har rätt kompetens kan man enligt Berglund 
(2010) tala om begreppen kvalifikation och kompetens. Ellström (1992, i Berglund  
2010) menar precis som Wikström och Martin (2012) att kvalifikationer och 
kompetenskrav som efterfrågas av arbetsgivaren måste definieras. Detta för att 
arbetsgivare och arbetstagare ska veta vad som krävs och förväntas av en yrkesroll. Det 
blir enligt min förståelse ett svårt jobb för chefer och HR-anställda att arbeta med frågor 
gällande detta begrepp om det inte definieras. Enligt Bersin & Associates (2010, i 
Wikström och Martin, 2012) kan TM-arbete skapa möjligheter till högre omsättning, 
färre uppsägningar, lägre personalomsättning samt ökad konkurrenskraft, vilket 
intervjupersonerna menar att de kan se på sina arbetaplatser.  
 

3.2.3 Analys och slutsats  
  

En intressant aspekt som både Jenny och Lena tar uppär att det skulle vara ohållbart om 
alla ville eller kunde byta position eller endast tänkte på sin egen karriärutveckling. Något 
som inte lyfts fram tidigare är huruvida kompetensutveckling innebär olika saker för 
olika personer. Här kan man enligt min förståelse lyfta fram lärande och 
kompetensutveckling både som en chans till yrkesmässig utveckling men även som en 
chans att skapa positiva fördelar för den egna karriärutvecklingen. En problematik jag 
uppfattat är att chefer och HR kan ha en syn på vad en kompetensutvecklande insats ska 
leda till och de anställda en annan. Resurser som företag satsar på anställdas utveckling är 
ju menat att leda till något positivt för verksamheten och inte endast för en enskild 
individ. Detta kan innebära svårigheter för HR-anställda i deras arbete med 
kompetensutveckling och TM. Samtidigt som de ska möta kraven från sin arbetsgivare 
gällande hur resurser ska användas till utveckling ska HR-anställda också försöka möta 
de anställdas krav. Detta är en möjlighet för HR om de lyckas bra, då arbetsgivaren ser 
nyttan av de satsade resurserna och att de anställda känner sig nöjda och stannar i 
organisationen. Det kan samtidigt innebära ett hot för HR-arbetet med TM om resurser 
satsas på en individ som sedan inte bidrar till företagets utveckling. Det kan bero på att 
vissa anställda inte delar med sig av ny kunskap, att företaget satsat på utveckling av fel 
person eller att en anställd lämnar företaget med det den fått chans att lära sig.   
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Som forskare kan jag förstå att HR-anställda kan skapa en viktig länk mellan anställda 
och deras lärande genom att arbeta fram, sprida och ge chefer och anställda chans att 
arbeta med kompetensutveckling. Då synliggörande av anställdas kompetens enligt 
Ohlsson (2004) är viktigt för att lärande ska främjas och för att nya kunskaper ska 
utvecklas har HR-anställda och chefer med personalansvar enligt mig en viktig roll och 
ansvar gentemot andra anställda. Något som jag tror kan påverka HR-anställda både 
positivt och negativt är att de många gånger spelar olika roller i sitt dagliga arbete. Krav 
från arbetstagare kan vara ett hot om HR inte kan möta dessa men skapar samtidigt 
möjligheter att utveckla de anställda som uttrycker att de vill frammåt eller uppåt i 
organisationen. Att ansvara för de mänskliga resurserna innebär en möjlighet för HR att 
få chans att bidra till positiva kompetenstillskott genom uvecklingsarbete av de anställda. 
Om detta arbete inte går som planerat har HR samtidigt delvis ansvar för den uteblivna 
positiva effekten som en kompetensutvecklande aktivitet skulle kunnat bidra till för en 
verksamhets utveckling. En av intervjupersonerna menar att det på hennes arbetsplats är 
HR-avdelningen som huvudsakligen är ansvarig för all rekrytering. Min förståelse av det 
denne intervjuperon sade är att HR får mycket positiv respons om de rekryterar en person 
som passar bra in i företagets kultur och om de andra anställda är nöjda med dennes 
arbete. Om det visar sig vara åt andra hållet, att rekryteringen inte resulterade i rätt person 
på rätt plats, är det HR som får ta på sig missnöjet från anställda som eventuellt påverkas 
av detta.  
 

3.3 Vem utvecklar HR? 
 
Detta är ett tema som enligt mig som forskare utmärker sig i alla intervjuer. 
Intervjupersonerna har delat med sig av sina tankar huruvida TM kan skapa möjligheter 
eller svårigheter i deras yrkesroller. Utifrån denna information fann jag att dessa HR-
anställda inte får samma chans till utveckling som andra anställda. Detta kan bero på 
olika faktorer men grundar sig i huvudsak i att HR glömmer bort sin egen utveckling. 
Genom att lyfta fram hur intervjupersonerna upplever detta kan temat beskriva hur de 
upplever att detta påverkar dem i deras yrkesroll och hur de kan se detta som ett hot eller 
en möjlighet för sin egen utveckling. 
 

3.3.1 Resultat 
 
HR-anställda fungerar som stöd för chefer, ledare och anställda ute i verksamheter runt 
om i världen. Av arbetet med TM kan vi förstå hur HR ihop med ansvariga chefer arbetar 
för att den interna kompetensen på bästa sätt ska utvecklas och skapa fördelar för 
organisationer i framtiden. De HR-anställda som stält upp som intervjupersoner sitter på 
olika typer av anställningar vilket innebär att de har olika möjligheter till utveckling i sina 
yrkesroller. Anna beskriver att det är svårt för henne i rollen som HR-direktör är att hon 
själv inte blir så utvecklad. Hon beskriver hur hennes roll är att driva och utveckla andra 
och att arbetet med att säkerställa företagets övriga kompetens stjäl mycket fokus från 
hennes egen utveckling. Begränsningen beror också på att hon endast har en chef över 
sig, företagets VD, vilket gör att hon inte har någon position att byta till om hon önskar 
att klättra uppåt i organisationen. Företagets VD visar heller inget större intresse i att 
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själv engagera sig i hennes utveckling. Hon menar att det är synd, men att det är ett stort 
internationellt företag som kan leda till ett framtida arbete utomlands om hon vill. Anna 
beskriver ungefär samma sak men säger att hon kan känna tillfredsställelse i sin roll 
genom att stödja och utveckla de andra HR-funktionerna på företaget, utöver sin egen 
roll. 
 
Precis som Anna menar det handlar mycket om personlig drivkraft att ansvara för sin 
egen och HR-avdelningens utveckling, vilket även de andra intervjupersonerna talar om. 
Både Lena, Anna och Klas berättar hur de är med i olika HR-nätverk, går på seminarier, 
kurser och utbildningar som de själva tagit initiativ till. De upplever inte något problem 
att få delar av sin kompetensutveckling betald av sin arbetsgivare. Det finns dock ingen 
större drivkraft från någon annan inom företaget att utveckla dem. Jenny menar dock att 
de anställda på HR-avdelningen hon arbetar på försöker påminna varandra om att de inte 
får glömma bort sin egen utveckling. Trots detta menar hon att de ofta blir uppslukade av 
andras utveckling och att HR ofta glömmer bort sig själva, vilket kan ses som ett hot mot 
HR-avdelningens utveckling. Christina menar att det kan skapa svårigheter för henne i 
sin yrkesroll då hon måste utvärdera det egna arbetet. Hon menar att det skulle underlätta 
om någon utomstående kunde hjälpa till att utveckla de anställda på HR-avdelningen. 
Både för att det kan vara svårt att utvärdera det egna arbetet men hon menar också att det 
vore kul om någon visade intresse för deras utveckling, så som hon och hennes kolleger 
uppmärksammar de andra anstälda.   
 
Klas menar dock att det kan bli en form av dubbelmoral i detta arbete. Han menar att 
chefer över lag anser att kompetensutveckling av anställda är viktigt. Dock så finns det 
inte mycket som tyder på att någon annan avdelning är intresserad att utveckla HR på 
hans arbetsplats. Klas menar, precis som Christina, att det är svårt att rannsaka sin egen 
roll gällande vad som behöver förbättras. Klas menar att det gäller att man har 
engagerade kolleger på HR-avdelningen som är villiga att hjälpa till med utvecklingen av 
den egna avdelningen. En möjlighet för karriären inom HR-branschen är enligt Jenny och 
Christina att arbete med TM ligger i tiden och de menar att de blir uppdaterade inom de 
senaste trenderna och strategierna inom HR-branschen. Jenny menar att hon även lär 
känna företaget, via de chefer hon är stödfunktion för, vilket berikar hennes arbete och 
skapar möjligheter att knyta kontakter. Både den sociala och yrkesmässiga sfären vidgas 
då hon får chans att arbeta med andra avdelningar och kollergor. Genom sin roll får Jenny 
på så sätt möjlighet att få insyn i andra arbetssätt och plantera ut HR frön i delar av 
företaget som inte annammat HR-strategierna fullt ut. Christina och Jenny beskriver båda 
att de ser en chans att utvecklas inom sin roll. Dock så uttrycker de att karriärvägarna 
inom HR inte alls är lika uttalade och utstakade som på andra avdelningar. Christina 
menar att detta kan göra det svårare för HR-anställda att planera för en eventuell 
förändring i sin karriär än vad det är för övriga anställda. När hon tänker efter upplever 
hon att detta är en orättvisa som hon innan inte reflekterat särskilt mycket över. Trots 
detta uttrycker alla intervjupersonen att de tycker om sina arbetsuppgifter och att de anser 
att arbete med TM är väldigt givande för deras yrkesroller. Min förståelse är att det är 
givande på så sätt att det banar väg för interaktion mellan HR och andra delar av en 
organisation, att intervjupersonerna finner glädje i att andra anställda får chans att 
utvecklas och att de ser att arbetet med TM är något som bidrar till verksamhetens 
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utveckling. Något som Jenny och Christina talat om är att arbete med TM även bidrar till 
att bredda och utveckla den egna karriären inom HR-branschen. Detta förstår jag som att 
det är roligt och givande samt ser bra ut i deras cvn att de arbetat med frågor och 
strategier som just nu är aktuella inom branschen. 

 

3.3.2 Anknytning till tidigare studier 
 
Ulrich och Brockbank (2007) skriver att HR-chefer oftare fungerar som stöd för andra än 
för sig själva vilket kan vara ett hinder för HRs utveckling. Den ombytliga ekonomin 
skapar enligt Kira och van Eijnatten (2009) samt Spirgi (2012) hela tiden nya 
förutsättningar för arbete med mänskliga resurser. De menar att HR måste se till att hålla 
igång den egna utvecklingstakten för att säkerställa att de kan möta förändringar på 
marknaden. Detta är enligt Ulrich och Brockbank (2007) svårt om HR-anställda inte har 
tillräckligt med tid eller resurser att lägga på den egna avdelningens utveckling, vilket 
enligt Kira och van Eijnatten (2009) kan vara en svårighet i eller ett hot mot HR-
anställdas egen utveckling.  
 
Ulrich och Brockbank (2007) diskuterar kring denna problematik och menar att HR-
anställda har en svårighet att värdesätta sin egen funktion. De menar att HR-chefer ofta 
fastställer hur HR-avdelningen och chefer ska arbeta med affärsmål och utveckling men 
att de är dåliga på att göra upp mål för sig själva. Ulrich och Brockbank (2007) menar att 
HR-anställda måste sätta upp mål för avdelningens utveckling. Att förstå sitt eget värde 
och att arbeta mer aktivt med sin egen avdelning skapar enligt Ulrich och Brockbank 
(2007) trovärdighet för HR-funktionens arbete. Det krävs en trovärdighet för att HR-
strategier ska kunna kommuniceras till övriga delar av verksamheten och få fäste. Detta 
för att visa övriga chefer och företagets medarbetare att det finns värde i att arbeta med de 
humana resurserna.  

 

3.3.3 Analys och slutsats  
 
Som tidigare nämnt fungerar HR-anställda ofta som en länk mellan anställda och deras 
potentiella lärande på arbetsplatsen. Det är dock problematiskt om HR-anställda har den 
envägskommunikationen gentemot resten av företaget. Med detta menar jag att även om 
HR-anställda finner yrkesstolthet i att utveckla andra måste det finnas någon chef eller 
utomstående part som kan länka dem till sin potentiella utveckling. Detta är något som 
jag uppfattade som att intervjupersonerna fann som problematiskt på sina arbetsplatser, 
vilket jag kan hålla med om. Även om HR många gånger ska fungera som en 
stödfunktion mot andra delar av verksamheten måste även HR utvecklas. HR måste 
ständigt lära om och lära nytt för att kunna möta förändringar i omvärlden. Kira och van 
Eijnatten (2009) samt Spirgi (2012) menar att det hela tiden skapas nya förutsättningar 
för arbete med mänskliga resurser. För mig innebär det att en hel organisations utveckling 
kan bli lidande om HR-avdelningen inte utvecklas, för att i sin tur se till att 
verksamhetens anställda samt deras kompetens kan möta nya förutsättningar och 
konkurrenter.  
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Något jag finner är motsägelsefullt och på något sätt egoistiskt av ledning, chefer och 
övriga anställda är att de ställer krav på utvecklingsinsatser, som ofta ses över av HR, 
men att HR-anställda inte får en liknande chans att utvecklas, de kan inte ställa krav på 
samma sätt. Oavsett om HR-anställda har som arbete och får kompensation för att arbeta 
med utveckling och TM betyder inte det att anställda på denna avdelning inte känner 
behov av eller behöver yrkesmässig utveckling. Detta kan kopplas till resonemanget om 
att kompetens kan utvecklas och uppmärksammas först när det synliggörs för andra. Då 
HR och chefer uppmärksammar de anställdas kompetens ställer jag mig frågan vem som 
uppmärksammar HR. Något jag har funderingar kring, och som jag tror kan påverka HR-
anställdas syn på sin yrkesroll negativt, är hur deras motivation och yrkesstolthet 
påverkas i längden av att inte få samma chans till utveckling som andra anställda.  
 
Något som kan ses som en yrkesmässig fördel och möjlighet för HR-anställda, som 
arbetar med exempelvis TM, är att de är bärare av nya HR-strategier eller fenomen. Jag 
ser det inte bara som positivt för den egna karriären att kunna visa på att man har 
erfarenheter av aktuella HR-strategier utan att HR-anställda faktiskt ser till att nya 
modeller, arbetssätt och strategier lyfts upp, utvecklas och implementeras. På så sätt kan 
man enligt mig se på HR-anställda som grundpelare till en organisations utveckling. 
Detta då de anställdas kompetens, och utveckling av dessa, lyfts upp som en av de största 
möjligheterna till differentiering, specialisering och konkurrenskraft gentemot företag 
som verkar inom samma marknad eller bransch.  
 

3.4 Generationsskiften 
 
Något som kan vara en svårighet i HRs yrkesroll och som kan vara ett hinder för 
organisationens utveckling är enligt de flesta intervjupersoner generationsskiften som 
sker. Intervjupersonerna har delat med sig av sina tankar huruvida TM kan skapa 
möjligheter eller svårigheter i arbetet med att säkerställa att kompetens stannar inom ett 
företag. Utifrån denna information fann jag att informanterna i viss mån upplever att 
skiftet mellan den äldre och yngre generationen kan ses som möjlighet eller hot utifrån 
olika aspekter. Denna typ av förändring på arbetsmarknaden är något som alla 
intervjupersoner upplever påverkar dem i arbetet med de mänskliga resurserna.  
 

3.4.1 Resultat 
 
Utifrån intervjupersonernas resonemnag har jag förstått att generationsskiften tidigare 
inte skapat någon större oro inom HR-branschen. Det blir enligt infrmanterna större och 
större klyftor mellan generationerna gällande sättet att arbeta, moral och krav som de 
ställer på sina arbetsgivare. Anna beskriver att den yngre generationen, 80- och 90-
talisterna, ställer jättemycket krav i jämförelse med de äldre anställda, i alla fall inom IT-
branschen. Hon menar att detta är mycket tydligt hos de som är födda på 1980-talet och 
säkerligen kommer att bli starkare hos dem som kommer efter dem. För dom yngre 
handlar det om att snabbt få chans till ansvar och utvecklingsmöjligheter menar hon. 
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Anna och Klas är överens om att om man som företag är dålig på TM och inte kan möta 
den yngre generationens krav så går man miste om många talanger. Att de yngre 
generationerna beter sig annorlunda än äldre personer grundar sig enligt Anna i att dom 
som är unga idag ofta fått höra att ingenting är omöjligt. När de sedan kommer ut på 
arbetsmarknaden ställer de krav därefter.  
 
Det är en helt ny utmaning för HR att hinna utveckla den yngre generationen så att de 
inte går vidare till an annan arbetsgivare menar Jenny. Christina säger att detta öppnar 
upp för givande utveckling inom HR-branschen och att den yngre generationen ofta 
bidrar med nytänkande som positivt kan förändra en verksamhet, både HR och andra 
yrkesområden. Hon menar samtidigt att det kan innebära stor belastning för HR-anställda 
och chefer som på grund av tidsbrist, okunskap eller resursbrist inte kan möta kraven från 
dessa anställda. Christina menar att det finns många faktorer som spelar in gällande 
huruvida TM-arbete ska fungera på bästa sätt. Hon menar att HR-anställda kan arbeta 
hårt för att möta förändringar men att det finns sådant som de inte kan påverka. 
Exempelvis menar Klas att det just nu går tungt inom vissa branscher och att chefer då 
inte alltid kan prioritera eller avsätta resurser för kompetens- och TM-arbete. Då spelar 
det tyvärr ingen roll hur hårt HR och ansvariga chefer anstränger sig, menar han.  
 
Rådande förhållanden på arbetsmarknaden spelar in gällande vilka möjligheter eller 
svårigheter HR-anställda möter menar Jenny och Klas. Klas belyser att olika branscher 
påverkas olika, samt att vissa branscher är känskligare än andra för stora 
pensionsavgångar. En av de största framtida utmaningarna är enligt Lena och Klas 
kommande pensionsavgångar inom de branscher de är verksamma inom. Detta har 
tidigare inte varit ett problem då den äldre generationen varit lojala och stannat länge 
inom företagen. De menar nu att det behövs helt nya system och sätt att bevara samt 
överföra kompetensen som den äldre generationen sitter på. Klas menar att det blir 
väldigt sårbart för företaget när mycket kunskap och kompetens finns i människors 
huvuden. Detta har som sagt fungerat då den äldre generationen inte har varit så flyktig, 
men Lena tillägger att det inte kommer att fungera så med den yngre generationen. Ett 
hot som Christina kan se för verksamheten är att kunna behålla värdefull kompetens 
inhouse i framtiden. Hon är inte så orolig över att konkurrenter ska stjäla kunskap genom 
att locka deras anställda, utan hon menar mer att företaget över huvud taget ska kunna 
behålla den flyktiga yngre generationen. 
 
Jenny menar att det länge varit arbetstagarens arbetsmarknad och att det är först i svåra 
tider som arbetsgivare kan vara lite kräsna. Då det är goda tider för arbetstagarnas 
räkning finns det risk att den yngre generationens krav trissar upp löner och skapar glapp 
mellan generationerna. Klas menar att det är en mänsklig faktor att anställda kan känna 
irritation eller avundsjuka när någon ny, ibland yngre, anställd kliver kommer in på 
företaget och får högre lön eller bättre förmåner än vissa andra, oavsett vad denne kan 
komma att prestera för att förtjäna det. Anna menar att man kan motverka misstro och 
funderingar kring företagets arbete med rekrytering och TM genom att tydligt 
kommunicera det till hela verksamheten. Hon menar att man skapar förtroende genom att 
vara ärlig och lägga alla korten på bordet med hur man arbetar och hur man gör olika 
bedömningar. Lena påpekar dock att det någonstan alltid sker subjektiva bedömningar då 
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människor ska uppskatta andra människors arbete. Detta menar alla intervjupersoner är 
svårt att komma ifrån men att man ska skapa rättvisa i den mån man kan. 
Intervjupersonerna uttrycker att både HR och ansvariga chefer måste lära sig att anpassa 
arbete och utvecklingsinsatser när de arbetar med olika generationer. Alla 
intervjupersoner är överens om att det största hotet mot den kunskap och kompetens som 
finns inom deras organisationer idag hotas av att många äldre går i pension inom kort. En 
rådande och framtida utmaning är hur man ska kunna samla in, behålla och överföra den 
äldre generationens kunskaper till företaget och nya, yngre, anställda.  
 

3.4.2 Anknytning till tidigare studier 
 
Wikström och Martin (2012) samt Vamain et.al (2012) talar om det kommande 
generationsskiftet på arbetsmarknaden och att allt fler branscher står inför 
pensionsavgångar. Wikström och Martin (2012) menar att den yngre generationen ställer 
annorlunda krav och är svårare att behålla på arbetsplatsen än äldre generationer. Den 
yngre generationen, 80- och 90-talister, kräver mer utmanande arbetsuppgifter och 
snabbare personlig utveckling än tidigare generationer.  
 
Författarna menar att rådande förhållanden på marknaden spelar in och att det finns risk 
att den yngre generationens krav trissar upp olika förmåner och skapar glapp mellan 
generationerna när det är goda tider för arbetstagarna. Detta kan av vissa ses som en 
orättvisa och Boris Groysberg (2010, i Coulson-Thomas 2012) samt Lawler (2009, i 
Coulson-Thomas 2012) menar att andra anställda kan känna sig hotade av detta. Coulson-
Thomas (2012) säger att det måste finnas kritisk granskning från ledning och chefer av 
vad resurserna gällande TM resulterar i och hur resurser ska fördelas till de anställda. 
Han menar att det måste finnas kontrollfunktioner och strategier som kan backa upp 
beslut om löner och förmåner. Detta för att ett beslut om att en anställd får högre lön än 
en annan ska kunna rättfärdigas och förklaras så att misstro mellan både kolleger och 
generationer kan överbyggas.  
Coulson-Thomas (2012) diskuterar huruvida det i framtiden kommer att vara lika 
självklart att satsa stora resurser på kompetensutveckling och förmåner för de anställda. 
Resurserna som investeras i en anställds utveckling genererar inte i någon vinst för 
företaget om den kilar ut genom dörren, menar han. Författaren håller en distans till det 
som många av de andra författarna lyfter upp som positivt med kompetensutveckling och 
arbete med TM. Han menar att arbetsätt och företags förhållande till de anställda kan 
komma att förändras på grund av att den yngre generationen har andra sätt att förhålla sig 
till exempelvis anställning, lojalitet och karriär.  Ellström (1992, i Berglund  2010) menar 
att kompetensutveckling inte heller bara ska inkludera anställda, i form av individer, utan 
även förändringar i sättet att arbeta inom en organisation. Han menar, i linje med 
intervjupersonerna, att man inte ska minska insatserna inom ett område som är strategiskt 
viktigt, utan att man måste anpassa sig till den rådande situationen vilket Coulson-
Thomas (2012) tror att många företag kommer behöva göra i framtiden. 
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3.4.3 Analys och slutsats  
 
Berglund (2010), Döös (2011), Ellström (1992, i Berglund  2010), Gilmore (2010), 
Hektor (2007), Ivancevich (2007), Johansson (2011), Ulrich och Brockbank (2007), 
Vamain, Scullion och Collins (2012) och Wikström och Martin (2012) uttrycker alla att 
utveckling av kompetens och anställdas chans till lärande och utveckling är en av 
framtidens största prövningar för företag. Författarna menar samtidigt att 
kompetensutveckling och överförbarhet av kunskap är viktiga framtidsfrågorna att hitta 
en lösning på då arbetsmarknaden aldrig kommer att stagnera och då olika branscher hela 
tiden förändras, vilket kräver att den yngre generationen utvecklas. Oavsett generation 
och vad anställda i olika åldrar kräver måste HR-anställda och chefer enligt min mening 
hjälpas åt att hitta lösningar som reulterar i att man kan säkra kompetens och på så sätt 
öka den interna konkurrenskraften. Utifrån min uppfattning av denna problematik 
kommer detta att bli en framtida utmaning för alla som arbetar med eller är involverade i 
arbete med kompetensutveckling och TM-strategier.  
 
Åter igen kan jag anknyta till hur HR kan fungera som en länk mellan anställda oss deras 
lärande. Stora pensionsavgångar skapar svårigheter för HR-anställda i deras arbete då de 
ofta är för få för att kunna vara en länk mellan både den äldre generationen, och dess 
kompetens, samt den yngre generationen och deras framtida utveckling. Något som kan 
förstås som en stor problematik är hur HR-anställda snabbt ska kunna skapa 
tillvägagångssätt och finna verktyg för att, inom en snar framtid, vara beredda på att äldre 
anställda lämnar företaget. Det man här måste motverka är att deras kompetens lämnar 
företaget. Alla intervjupersoner menar att det finns en problematik och stress kring detta 
och hur man ska kunna binda den äldre generationens, däribland många experters, många 
års erfarenhet och specialiserade kompetens till företaget. Klas menar att det tidigare 
inom branschen han jobbar inom inte varit särskilt viktigt med processer för detta. Många 
av dom äldre har enligt min förståelse mycket kunskap i huvudet som företag på något 
sätt måste försöka spara och göra om till nedtecknade rutiner, manualer och 
användahandböcker. Detta är en kamp mot klockan då både HR-anställda och ansvariga 
chefer, på företagen som intervjupersonerna arbetar på, enligt min förståelse redan har 
knappt om tid och resurser att utföra sitt dagliga arbete.    
 
Hur denna problematik kan komma att påverka personalfunktioners arbete i framtiden är 
svårt att spekulera om. Det jag kan tänka mig är dock att företag i stort måste vara 
beredda på och öppna för förändringar inom olika delar av verksamheten för att kunna 
anpassa sig till de förändringar som kommer att ske. Efter att ha tagit del av 
intervjupersonernas upplevelser av arbetet med TM har jag skapat förståelse för att HR-
anställda måste få mer stöd och resurser för att på bästa sätt kunna möta de krav som 
kommer att ställas på dom i framtiden. Något jag finner är intressant är att detta har både 
för- och nackdelar. För HR kan framtiden komma att innebära stora utmaningar och 
förändringar. Detta är samtidigt något bra för branschen då omvärlden tvingar fram 
förändring då anpassningen kan komma att leda till nya, och förhoppningsvis förbättrade, 
sätt att arbeta med TM och utveckling av de mänskliga resurserna.  
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4. Diskussion 
Problemen som ligger till grund för undersökningen bottnar i att dagens organisationer 
möter fler utmaningar och möjliga konkurrenter än tidigare. I takt med samhällets 
utveckling ställs allt högre krav på företagens utveckling. Gilmore (2010), Hektor (2007), 
Vamain, Scullion och Collins (2012) samt Wikström och Martin (2012) belyser att 
kompetent arbetskraft som utvecklas i linje med företaget är en nyckel till framtida 
konkurrenskraft. Fler människor skaffar sig en utbildning vilket resulterar i att dessa 
personer i större utsträckning styr över sin anställningsbarhet och kan ställa krav på en 
potentiell arbetsgivare. Möjlighet till utveckling och utmaningar i yrkesrollen är ofta 
viktigare för den yngre generationen än trygghet och lojalitet. Detta har skapat en 
förändring inom HR-branschen som ställs inför att möta dessa krav. Det blir allt viktigare 
att stimulera samt utveckla sina anställda, speciellt den yngre generationen, för att behålla 
viktig kompetens inom företag. Detta kan skapa förutsättningar för organisatorisk 
utveckling men blir samtidigt en utmaning för HR-anställda. Kira och van Eijnatten 
(2009) uppmärksammar att komplexiteten gällande de humana resurserna ökar ju mer 
kunskap eller utbildning en anställd skaffar sig. En skiftande konjunktur, arbetsmarknad 
samt pensionsavgångar skapar enligt Kira och van Eijnatten (2009) nya utmaningar för 
HR-anställda att möta förändrade förutsättningar i det dagliga arbetet med humana 
resurser.  
 
Genom att att bygga det empiriska materialet på HR-anställdas personliga uppfattningar 
av fenomenet TM kunde jag få fram hur de personligen upplever att arbete med detta 
fenomen påverkar deras arbete. Givet den empiri som redovisats upplever jag att studien 
har bidragit med ny kunskap gällande de huvudsakliga frågeställningarna och även 
bidragit till idéer till framtida forskning. Svaren på forskningsfrågorna kan efter 
genomförd studie sammanfattas som att HR-anställda är mycket engagerade och finner 
stor tillfredsställelse i att arbeta med utvecklings- och kompetensfrågor gällande företags 
anställda. HR-anställda upplever att deras arbete är betydelsefullt för företags utveckling 
och de upplever att TM-arbete kan bidra till många olika positiva faktorer på 
verksamhetsnivå. Bland annat till mer motiverade och engagerade medarbetare, som efter 
kompetensutvecklande insatser kan bidra med mer till företagets utveckling. De menar att 
det finns ett internt driv hos HR-anställda att utveckla sig själva inom området för TM då 
de uttrycker att chefer och ledning inte uttryckligen visar att detta är särskilt viktigt. 
Intervjupersonerna uttrycker att arbete med TM bidrar till en positiv utveckling av deras 
yrkesroller och motiverar dem i deras arbete.  
 
Då TM är något trendigt och aktuellt inom HR-branschen, en hype enligt vissa, håller sig 
intervjupersonerna uppdaterade inom det senaste gällande kompetensutveckling inom 
ramen för HR och personal. Gällande intervjupersonernas beskrivning av vad de anser att 
TM är för något och hur de upplever att företaget arbetar med det kan sägas att deras svar 
till viss del eller helt är färgade av företagets kultur och de TM-strategier som finns på 
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respektive intervjupersons arbetsplats. Detta påverkade deras svar av de intervjufrågor 
som ställdes gällande hur de upplever att deras företag arbetar med TM. Då jag som 
forskare inte anser att svaren på dessa frågor grundar sig i intervjupersonernas personliga 
upplevelser valde jag att inte använda mycket av denna information i arbetet. Det var de 
anställdas upplevelser av och inte företagens uttalade arbetssätt som fenomenet TM 
skulle undersökas utifrån. Dock så har respondenterna visat en stor öppenhet gällande 
sina personliga upplevelser av hur TM kan påverka dem i sin yrkesroll och har ärligt 
uttryckt om de upplevt något som orättvist eller mindre fördelaktigt. Det går alltid att 
ifrågasätta empiriskt material insamlat genom intervjuer där både forskarens och 
informantens förutfattade meningar och tidigare erfarenheter kan färga eventuella 
diskussioner och svar. Dock så utgår jag från att alla informanter varit uppriktiga och 
ärliga i sin framställning och att deras svar kan vara tillförlitliga som grund för denna 
undersökning.  
 

4.1 Svar på forskningsfrågorna 
 
Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap gällande huruvida Talent 
Management kan ses som en möjlighet eller hot för organisationers utveckling, främst 
gällande kompetens, i ett HR-perspektiv. Genom att undersöka TM ur två vinklar, som 
hot och/eller möjlighet, är förhoppningen att kunna beskriva hur TM kan påverka HR-
anställdas arbete med TM och de mänskliga resurserna. De forskningsfrågor studien 
utgått från lyder:  
 

• Ur vilka aspekter kan arbete med Talent Management ses som ett hot respektive 
en möjlighet ur en HR-anställds perspektiv?  

• Hur kan arbetet med Talent Management påverka dem i deras dagliga arbete och 
yrkesroll?  

 

4.1.1 Arbete med Talent Management - en möjlighet 
 
Studien har resulterat i olika svar gällande ur vilka aspekter TM-arbete kan ses som en 
möjlighet eller hot utifrån HR-anställdas uppfattningar. Möjligheterna beskrivs av 
intervjupersonerna som näst intill oändliga om rätt förutsättningar råder. En av de största 
möjligheterna för organisationen i stort är att TM-arbete kan säkerställa att 
nyckelpersoner och viktigt kompetens behålls inom organisationen vilket kan leda till 
konkurrensmässiga fördelar. Detta medför att HR kan fokusera mer på de anställdas 
lärande, kompetensutveckling och chefstöd än på exempelvis rekrytering. Att lyfta fram 
talanger med akademisk bakgrund innebär att ett nätverk av kunniga anställda, och 
potentiella framtida ledare, skapas. På så sätt får både HR och chefer fler personer att 
utveckla verksamheten tillsammans med och genom mellanmänskliga relationer kan 
kunskap spridas inom organisationer. Personligen tror jag att ett större professionellt 
nätverk, med anställda från olika avdelningar, inom företag gör att HR lättare kan sprida 
fördelarna med att arbeta med TM samt kunna skapa en bättre dialog med andra 
avdelningar.  
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Arbete med TM kan vara ett bra säljargument vid mötet med arbetssökande och 
potentiella kandidater. Genom att kunna visa för potentiella och befintliga anställda att 
man ser ett värde i att utveckla dem och låta dem bidra till verksamhetens utveckling kan 
man locka till sig framtida talanger. TM-arbete skapar en även en styrka för företaget då 
man dels får en överblick gällande de anställda, dess kompetenser och vart 
organisationen är påväg. Att ha tillgång till verktyg och arbetssätt att identifiera samt 
uppmärksamma individer med speciella kunskaper, eller talanger, är en av de största 
möjligheterna med att arbeta med TM. Här kan man enligt min förståelse lyfta fram TM 
som betydelsefullt för både lärande och kompetensutveckling för anställda och som en 
chans till yrkesmässig utveckling för HR-anställda, då förutsättningarna för arbete med 
mänskliga resurser kontinuerligt förändras. 
 

4.1.2 Arbete med Talent Managament - ett hot 
 
Ett hot mot arbete med TM kan vara arbetsmarknaden, ett spelfält där den som bäst 
behärskar spelet vinner. Detta kan innebära ett hot för HR-arbete då dagens arbetstagare 
styr över sin egen anställningsbarhet, de kan vara illojala och gå över till en konkurrent. 
Det kan också innebära att den yngre generationen konkurrerar ut äldre anställda som kan 
uppleva orättvisor såsom diskriminering och löneglapp, något som HR och 
personalansvariga många gånger är ansvariga för. Dock innebär detta samtidigt en stor 
möjlighet för de företag som lyckas få ett övertag och som lyckas med att attrahera och 
behålla arbetstagare med rätt kompetens, oavsett ålder. Tidigare litteratur poängterar ofta 
att marknaden i sig inte utgör ett hot utan att det är dess utveckling som ibland gör att HR 
har svårt att hänga med. Ett annat stort hot mot TM-arbete är chefers inställning till en 
organisations talanger och deras utveckling. Rapport efter rappport visar på resultat där 
majoriteten av tillfrågade chefer och ledare belyser vikten av kompetensutveckling och 
dess betydelse för företags framgång. Samtidigt visar denna studie på något annat, att 
chefer ofta inte har intresse i att utveckla anställda som kan komma att ses som ett hot för 
dem själva i framtiden.  
 
Tidigare forskning lägger vikten vid att chefer ofta inte vet hur de ska utveckla sina 
anställda, inte att de de facto känner sig hotade av talangernas framtida möjligheter. Detta 
är en svaghet i den tidigare forskning som denna studie bygger på. Chefers rädsla för 
intern konkurrens är något som majoriteten av intervjupersonerna uttrycker som en stor 
svaghet och potentiellt hot för lärande på arbetsplatsen och TM-arbete. Detta både för att 
HRs TM-arbete ska spridas och utvecklas men även för att chefer ska kunna vara ärliga i 
sitt arbete mot de anställda. Detta är ett område inom chefskap och kompetensutveckling 
som behöver undersökas närmare och som måste ses som ett reellt internt hot för 
utvecklingen av TM i moderna organisationer. Det finns här ett glapp i forskningen som 
jag anser måste undersökas närmare för att framtida undersökningar om TM och chefers 
påverkan ska kunna ta detta i beaktning. Chefers inställning måste granskas mer kritiskt 
och observationer kanske skulle kunna visa en mer rättvisande bild av hur chefer faktiskt 
arbetar och inte bara vad de teoretiskt tycker är viktigt.   
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Tidigare forskning, från bland annat Hektor (2007), Ulrich och Brockbank (2007) samt 
Wikström och Martin (2012) beskriver att chefer måste få redskap för att kontrollera 
kompetensutvecklingsarbete samt planera anställdas karriärbanor. Det uttrycks att HR ska 
kunna bistå cheferna med detta stöd och fungera som en backoffice-funktion för att 
hjälpa till. Trots rapporter och undersökningar som säger att chefer har intresse av 
kompetensutveckling säger intervjupersonerna att cheferna i realiteten ofta inte prioriterar 
sådana insatser. Som Lena sade, att få gehör för idéer är lätt men att få några andra än HR 
med på tåget att realisera planer är svårt. Att en chef svarar på frågor i en undersökning 
och att denne personligen upplever kompetensutveckling som ett viktigt område innebär 
inte att denne arbetar aktivt med detta i praktiken. Att cheferna inte bidrar med stöd för 
HRs arbete kan innebära svårigheter för HR-anställda att få tid att förbättra och arbeta på 
sin egen kapacitet och utveckling. Ulrich och Brockbank (2007) samt fler av 
intervjupersonerna menar att HR lätt fastnar med andra chefers problem. Att fokus i deras 
arbete ofta hamnar på andra anställdas karriärer kan enligt Kira och van Eijnatten (2009) 
vara ett hot mot HR-avdelningens eget lärande och kompetensutveckling. 
 

4.1.3 Hur Talent Management påverkar personalfunktionens arbete 
  
Att få chans att utveckla en verksamhet och dess anställda är något som majoriteten av 
intervjupersonerna lyfter fram som en av faktorerna som på ett positivt sätt påverkar hur 
de känner inför sitt arbete. Något som av mig upplevs som det mest problematiska efter 
att ha bearbetat datamaterialet är att det finns många gemensamma områden som 
påverkar personalfunktionens arbete negativt. HR arbetar enligt min förståelse i motvind 
gällande utbildningsfrågor och ofta även TM-arbete. Chefer som är verksamma på andra 
avdelningar eller områden än inom personal och HR talar, enligt tidigare forskning och 
intervjupersonerna, gott om utveckling och vikten av kompetent personal. De har dock 
ofta inte utbildning eller viljan att engagera sig och på så vis fullt ut axla sin chefsroll 
som innebär ett ansvar gentemot de anställda, även mot HR-anställda. Genom att inte 
visa mer förståelse för HR-anställdas arbete hamnar de i en form av särställning i 
jämförelse med andra delar av verksamheter, av andra chefer. Min uppfattning är att HRs 
arbete och HR-anställda i vissa situationer hamnar i skymundan för ledningens och 
övriga chefers andra arbets- eller ansvarsområden. Här anser jag att ledningsgrupper 
måste lyfta upp HR-chefer och skapa utrymme för dialog och ett närmare samarbete 
mellan ett företags HR-anställda och de delar av en verksamhet som skulle kunna dra 
nytta av HRs kunskaper. Att detta inte verkar ske ute i arbetslivet är nästintill ett hån mot 
den kompetens-, management och TM-forskning som finns. Denna forskning visar ofta 
på ett resultat där kompetensutveckling och HR-anställdas arbete lyfts fram som ett av de 
viktigaste strategiska arbetsområdena ett företag kan arbeta med samt utveckla för att 
stärka sin position på marknaden de kommande åren.  
 
Det har tidigare i studien talats mycket om chefers betydelse för de anställdas utveckling 
och hur HR utvecklar andra arbetstagare. Det jag tidigare talat om är att HR-anställda 
själva ibland står utanför utvecklingsplaneringen om de själva inte ser till att arbeta med 
att utbilda den egna avdelningen. Jag tycker personligen att det kan bli motsägelsefullt att 
läsa om hur viktigt kompetensutveckling är för företags framgång men att HR, som enligt 
majoriteten av intervjupersonerna är ansvariga för denna utveckling, inte alltid får 
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möjlighet till detta. En framtida problematik kan vara att HR-anställda känner sig 
exkluderade från potentiell karriärutveckling och har en känsla av att ingen 
uppmärksammar deras utveckling. Att HR-anställda själva säkerligen är kapabla till att 
bidra till sin egen utveckling är inget jag tvivlar på, men vi behöver alla bli 
uppmärksammade och bekräftade för att känna glädje och motivation i vårt arbete. Med 
detta menar jag att även om HR-anställda finner yrkesstolthet och glädje i att utveckla 
andra måste det finnas någon som kan funger som länk till deras lärande och guida dem i 
deras utveckling. Hur ska de annars finna motivation att i framtiden säkerställa och 
utveckla andras kunskap och kompetens? 
 

4.2 Forskarens förståelse  
 
Som forskare upplever jag inte att några delar av studien bör omprövas eller att de inte 
kan ses som giltiga för de frågeställningar jag försökt besvara. Dock så anser jag att det 
finns mycket mer empiriskt material att samla in och ta del av som skulle kunna utveckla 
och berika undersökningen. En utvidgning av studien skulle skapa möjligheten att gå in 
mer på djupet gällande hur chefers engagemang och rädslor påverkar samt på hur HR-
anställdas utveckling skulle kunna få mer utrymme i TM-arbetet. Något som studien 
ämnat att svara på som jag tidigare inte hade vetskap om handlar om chefernas roll och 
hur chefer, enligt intervjupersonerna, ser på TM-arbete. Personligen har jag en 
föreställning om att chefer brinner mer för utveckling och skapandet av förutsättningar 
för de anställda i större utsträckning än vad  de verkar göra. Detta är något som jag lärt 
mig och som kommit till min kännedom genom intervjutillfällena med informanterna. Jag 
har också förstått problematiken kring HR-anställdas egen utveckling och att det är 
motsägelsefullt hur de finner stor glädje i andras utveckling men samtidigt ofta saknar 
någon som utvecklar dem. Det går dock inte att dra slutsatser och göra generaliseringar 
utifrån begreppet TM som kan gälla för chefers beteende i allmänhet. Men det måste 
enligt mig ses som ett uppenbart problem att chefer ofta inte är ett tillräckligt stort stöd 
för HR-anställda då intervjupersonerna på något sätt uttryckt liknande upplevelser av 
chefers ovilja, oförmåga eller tidsbrist att visa engagemang gällande utvecklingsfrågor 
och TM-arbete.  
 

4.3 Metoddiskussion  
 
Gällande val av metod för datainsamling upplever jag att intervjuer var det bäst lämpade 
sättet att skapa en förståelse för fenomet TM och på ett tillförlitligt sätt skapa förståelse 
för intervjupersonernas uppfattningar av TM och deras yrkesroll. Att endast använda en 
datainsamlingsmetod kan inte ses som helt uttömmande av den empiriska data som skulle 
ha kunnat samlats in. Genom att i en utvidgad framtida studie göra längre och fler 
intervjuer samt möjligtvis utföra observationer skulle forskaren få en mer omfattande bild 
av TM-arbetets påverkan på HR-anställda. Denna studie begränsades på grund av 
tidsaspekten samt att jag som forskare ensam samlade in och bearbetade datamaterialet. 
Som forskare gjorde jag även ett val att begränsa mig till endast intervjuer för att inte 
göra studien och det insamlade materialet mer omfattande än vad jag skulle klara av att 
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arbeta mig igenom. En kvantitativ metod, med exempelvis enkäter, var uteslutet för 
denna studie då en individs tankar, funderingar och upplevelser inte går att få grepp om 
genom ett sådant tillvägagångssätt. Då fem intervjuer är ett litet urval kan man inte dra 
generella slutsatser att de uppfattningar som uppkommit är gällande för alla 
yrkesverksamma inom HR-branschen. Generaliserbarheten är snarare kopplat till TM 
som fenomen och hur det kan påverka HR-anställdas arbete. Målsättning var att försöka 
hitta uppfattningar som kan exemplifiera hur anställda inom HR-branschen ser på 
fenomenet TM och hur de upplever att detta påverkar dem. Detta upplever jag har 
besvarats, om än inte så uttömmande som det skulle kunna ha gjorts. Intervjupersonernas 
svar kan som nämnt inte ses som allmänt generaliserbara för HR-branschen i stort men 
har varit tillräckliga för att möta undersökningens syfte. Det har under studiens utförande 
funnits en medvetenhet att generaliserbarheten, eller överförbarheten, endast skulle kunna 
anses vara gällande för fenomenet i sig och inte gällande alla anställda inom TM-
området. Det bör tilläggas att detta är ett fenomen som kan komma att förändras då 
uppfattningar och trender kan skifta vilket gör att en framtida undersökning kan komma 
att visa på annorlunda resultat. Resultatet av denna undersökning kan dock ses som 
användbart i på så sätt att det bidragit till att jag som forskare funnit fler intressanta 
frågeställningar gällande området för TM och fått en bra inblick i hur HR-anställda i 
realiteten anser att TM-arbete påverkar dem.  
 

4.4 Förslag till vidare forskning 
 
Som forskare har jag uppmärksammat att det finns mycket empiriskt material att samla in 
och ta del av som skulle kunna utveckla och berika en liknande framtida undersökning. I 
en liknande framtida studie vore det intressant om forskaren går in mer på djupet gällande 
hur chefers engagemang och vilja påverkar HR-anställdas utveckling och arbetet med 
TM. Genom att i en utvidgad framtida studie använda fler datainsamlingsmetoder samt 
göra längre och fler intervjuer skulle forskare få en mer omfattande bild av TM-arbetets 
påverkan på HR-anställda i deras yrkesroll. Detta skulle även kunna ge svar på vilka 
organisatoriska och mellanmänskliga faktorer som påverkar HR-anställdas arbete. Det är 
även av vikt att i framtida studier undersöka HR-anställdas möjlighet till utveckling och 
varför det kan vara så att de ibland står utanför de utvecklingsmöjligheter som andra 
anställda får chans at ta del av. Inom detta område behövs det mer forskning för att man 
på sikt ska kunna se hur HR-anställda kan komma att påverkas av detta och hur företag 
på ett bättre sätt kan bidra till HRs utveckling.  
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Bilagor 
 
 

1. Intervjuguide 
 
 
BAKGRUND/INLEDNINGSVIS: 
 
Hur gammal är du? 
 
Vilken typ av befattning har du? 
 
Hur ser din bakgrund ut innan din anställning på företag X, dvs. utbildning alt erfarenhet 
som kan kopplas till befattningen du har idag? 
 
 
TALENT MANAGEMENT: 
 
Kan du ge en kort beskrivning av vad Talent Management är enligt dig?  
 
Hur upplever du att ditt företag arbetar med Talent Management?  

 
Finns det något som kan bli bättre? 

 
Utifrån det du nyligen beskrivit, på vilket sätt tycker du att din avdelning kan 
arbeta bättre med och bidra till en utveckling av detta område? Ge gärna exempel. 

 
 
MÖJLIGHET: 
 
Kan du ge exempel på hur Talent Management kan skapa möjligheter för dig i din 
yrkesroll? Ex prestation, egen karriärutveckling? 
 
Kan du beskriva hur arbete med Talent Management kan skapa konkurrensmässiga 
fördelar  för din avdelning/företag?  
 
På vilket sätt kan man se ditt/din avdelnings arbete med Talent Management som en 
möjlighet för företaget att utvecklas? 
 
Vad anser du generellt att de största möjligheterna med Talent Management är? 
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HOT:  
 
Upplever du att arbete med Talent Management kan skapa svårigheter för dig i din 
yrkesroll? Ex stress, belastning, hinder för egen karriärutveckling? 
 
Kan du beskriva hur arbete med Talent Management kan skapa konkurrensmässiga 
nackdelar  för din avdelning/företag?  
 
På vilket sätt kan man förstå Talent Management som ett hinder för företaget att 
utvecklas? 
 
Vad anser du generellt att de största hoten/hindren med Talent Management är? 


