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Sammanfattning

I och med kunskapssamhällets framväxt har kunskap fått en förändrad betydelse och 

kompetensutveckling ses som viktigt för att möta de krav som finns på arbetstagare i dagens 

arbetsliv. Då arbetstagaren är kompetensutvecklingens målgrupp har ett arbetstagarperspektiv valts 

för uppsatsen. Syftet är att undersöka förutsättningar för kommunalanställda tjänstemäns 

arbetssituation som uttrycks sätta ramarna för kompetensutveckling samt för rollerna arbetstagare 

och chef. Detta görs genom att undersöka följande frågeställningar; Vad konstrueras som syftet med

kompetensutveckling? Vilken arbetstagarroll och vilken chefsroll konstrueras i talet om 

kompetensutveckling? För att besvara frågeställningarna används diskursanalys som teori och 

metod. Diskursteori är det diskursanalytiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen och 

moment, element, ekvivalenskedjor och subjektpositioner är de teoretiska begrepp som valts ut. 

Intervjuer med kommunalanställda tjänstemän utan chefsansvar utgör det material som ligger till 

grund för analysen. Denna har gjorts med hjälp av de diskursanalytiska verktygen artikulation och 

interpellation. Analysen av det insamlade materialet visar att politisk styrning och tid är 

förutsättningar som påverkar den kommunalanställde tjänstemannens arbetssituation. 

Kompetensutveckling beskrivs ha flera syften, dessa kan kopplas till den gemensamma nämnaren 

att göra ett bättre jobb. Två arbetstagarroller återfinns i materialet, den första uttrycks ha svårt att få 

överblick över arbetssituationen och avgöra vad som i slutändan är relevant kompetensutveckling 

för dem. Den andra arbetstagarrollen skildras som mer självständig och beskrivs därmed vara den 

som kan avgöra vilken kompetensutveckling som är av relevans. I förhållande till båda 

arbetstagarrollerna beskrivs chefsrollen vara den som tar det avgörande beslutet ifall arbetstagaren 

ska ta tid till och delta i något kompetensutvecklande eller inte.  

Nyckelord: Kompetensutveckling, kommun, diskursanalys 
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1. Inledning

”För att anpassa dig till de snabba förändringar som sker på arbetsmarknaden behöver du 

utveckla och fördjupa din kompetens under hela ditt yrkesverksamma liv. Med uppdaterad 

kompetens är det lättare att både byta arbetsuppgifter och arbetsgivare - det skapar trygghet i 

arbetslivet.” (Finansförbundet, 2014)

Vid sökning på frasen ”Vad är kompetensutveckling” på Google kommer drygt 590 000 träffar upp,

citatet ovan är hämtat från den första hemsidan i träfflistan. Här beskriver ett fackförbund vikten av 

kompetensutveckling för arbetstagaren. När vi söker på begreppet med hjälp av olika sökmotorer 

återfinns framförallt konstruktionen av kompetensutveckling som något som skapar trygghet och 

flexibilitet. Aktörer som skapar denna bild är bland annat fackförbund, arbetsgivare och statliga 

myndigheter. Men få träffar om hur arbetstagare själva beskriver kompetensutveckling utifrån 

rollen som tjänsteman återfinns. Vi ställer oss därför frågan; Hur talar arbetstagare om 

kompetensutveckling? 

1.1. Bakgrund

Kunskap har stor betydelse i dagens tjänstesamhälle där kompetens ses som en handelsvara, vilket 

kommer att utvecklas nedan i detta avsnitt. Vidare kommer kompetensens betydelse för individens 

anställningsbarhet att behandlas och avsnittet avslutas med den problemformulering som ligger till 

grund för uppsatsens frågeställningar.

Schön (2014, s. 18, 392–397) beskriver att Sverige har gått från ett jordbrukssamhälle till ett 

industrisamhälle för att idag benämnas som ett tjänstesamhälle. Vad tjänstesamhället innebär är inte

tydligt definierat utan Schön menar att det finns tre aspekter av det. För det första att tjänster utgör 

huvudparten av både produktion och konsumtion. För det andra att tjänstesektorn är den sektor som 

sysselsätter flest arbetstagare. För det tredje att det är inom tjänsteproduktionen som utveckling och 

innovationer sker. Schön beskriver även att tjänstesamhället har kommit att benämnas som 

informations- eller kunskapssamhället. Gustavsson (2002, s. 32–35) menar att det var år 1971 som 

kunskap började ses som en av produktionsfaktorerna i nationalekonomin och att man då började 

tala om kunskapssamhället. Det kännetecknas, enligt Gustavsson, av att kunskap blir en handelsvara

på marknaden som kan köpas eller bytas mot annan kunskap, med andra ord ett pris kan sättas på 

kunskap. Ljungberg och Larsson (2001, s. 20) framhåller vikten av att arbetsgivare i ett 

kunskapssamhälle måste förvalta de kompetenser som finns inom organisationen då arbetstagarnas 
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kompetens blir allt mer betydelsefull för organisationen. Vidare påpekas också att en arbetstagare 

med kompetens som anses vara den rätta kommer vara eftertraktad på arbetsmarknaden då 

konkurrensen om att ha kompetenta anställda ökar mellan arbetsgivarna. Brante (2014, s. 17, 333) 

framhåller även kunskapens vikt i den samhälleliga och ekonomiska utveckligen eftersom kunskap 

kan ses som motorn i utvecklingen. Brante skriver även att de förändringar som kunskapssamhället 

för med sig innebär att nya arbeten och yrkestitlar blir nödvändiga. Medan andra yrken inte längre 

kommer att behövas i och med den nya teknik som som utvecklas. Även Schön (2014, s. 387–389) 

framhåller att arbetsuppgifterna i dagens arbetsliv har förändrats. Han menar att omfattningen av 

rutinartade arbetsuppgifter har minskat kraftigt och samtidigt har kraven på kompetens ökat i och 

med den elektroniska utveckling som skett de senaste 25 åren.

För att möta de krav som finns på dagens arbetstagare menar fackförbundet Unionen (2011) att  

kompetensutveckling är nödvändigt i det kunskapsintensiva arbetslivet. Unionen uttrycker även att 

kunskap är en färskvara och att kontinuerlig kompetensutveckling därför är väsentligt. Om 

arbetstagaren inte besitter den kompetens som arbetsgivaren behöver resulterar det många gånger, 

enligt Unionen, i att den anställde blir av med sitt arbete med anledning att företaget har arbetsbrist, 

eftersom kraven på vad den anställde bör kunna för att utföra arbetsuppgifterna förändras. 

Kompetens kan därmed ses som den anställdes skyddsnät mot att förlora jobbet i kunskapssamhället

och något som ökar anställningsbarheten. Att den anställdes trygghet på arbetsplatsen återfinns i de 

kompetenser som hen besitter är även något som analysgruppen Arbetet i framtiden belyser i en 

debattartikel i Dagens Nyheter (Nordström, Eklund, & Hort, 2015). De framhåller att den 

förändring som har skett i dagens arbetsliv gör att krav ställs på arbetstagaren att kontinuerligt 

inhämta ny kunskap. Analysgruppen tror att arbetstagarens kompetens kommer vara avgörande för 

organisationens framgångar då den baseras på vilka kompetenser en arbetsgivare har till sitt 

förfogande. För att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt och kunna möta framtidens 

utmaningar menar analysgruppen att det krävs åtgärder på regeringsnivå som sätter standarden för 

hur Sverige och arbetsgivare ska arbeta med kompetensutveckling. Statistiska Centralbyrån (Fritz &

Karlsson, 2014) har däremot visat att Sverige ligger i täten av alla EU-länder i deltagande vid 

personalutbildning i en undersökning som de har genomfört. Definitionen de har utgått ifrån är att 

utbildningen ska vara arbetsrelaterad, ledas av lärare eller handledare och att den främst genomförs 

under arbetstid eller att arbetsgivaren betalar för delar av utbildningen. Undersökningen visar att 

2012 hade 56 % av alla svenskar mellan 25 och 64 år deltagit i någon typ av personalutbildning det 

senaste året. 

Även för den enskilde arbetstagaren beskrivs kompetensutveckling som betydelsefullt. 
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Analysgruppen Arbetet i framtiden (Nordström m.fl., 2015) menar att arbetstagarens kompetens 

kommer vara avgörande för hens anställningsbarhet, både när det gäller möjligheten att få ett arbete 

och under anställningen. Näringsdepartementet (2002, s. 28–29) framhåller att effekterna av 

kompetensutveckling för individen ses som stora, både ökad lön och minskad risk för arbetslöshet 

har ett samband med ökad kompetens. Vidare beskrivs att erfarenheter från tidigare utbildning 

främjar livslångt lärande och de arbetstagare som har högre utbildning har lättare att anpassa sig till 

nya arbetsförhållanden. 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är sannolikheten stor att du kompetensutvecklas i 

dagens arbetsliv. Och då arbetet tar upp en stor del av individens liv är det enligt oss av intresse att 

undersöka kompetensutveckling utifrån ett arbetstagarperspektiv eftersom det är de som är 

målgruppen. Utöver detta har vi i genomsökningen av tidigare forskning funnit få studier som 

fokuserar på ett arbetstagarperspektiv i studier om kompetensutveckling, detta är även något som 

påvisas av De Vos m. fl (2011, s. 438). Att uppsatsen har avgränsats till att endast studera 

kommunen gör att undersökningen blir intressant även ur ett större perspektiv då samtliga invånare i

en kommun påverkas av det arbete som utförs av kommunalanställda. Vidare anser vi att uppsatsen 

även kan vara av intresse för kommunen som arbetsgivare då relationen mellan arbetstagaren och 

organisationen berörs. Vi hoppas därför med denna uppsats att kunna bidra till ökad kunskap om 

hur tjänstemän inom kommunen beskriver och talar om kompetensutveckling.

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förutsättningar i arbetstagares arbetssituation som 

uttrycks sätta ramarna för kompetensutveckling på arbetsplatsen samt för rollerna arbetstagare och 

chef. Vi vill utforska detta genom att se vilka mönster som återfinns i talet om kompetensutveckling

hos kommunalanställda tjänstemän utan chefsansvar. 

För att undersöka detta syfte ställer vi oss följande frågor:

Vad konstrueras som syftet med kompetensutveckling?

Vilken arbetstagarroll och vilken chefsroll konstrueras i talet om kompetensutveckling?

1.3. Uppsatsens disposition

Det inledande kapitlet där bakgrund, studiens syfte och frågeställningar har presenteras följs av ett 
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kapitel där tidigare forskning kommer att beskrivas. Den tidigare forskningen kommer beröra varför

organisationer väljer att erbjuda kompetensutveckling, för vem den har ett värde, var den sker och 

vilka förutsättningar som beskrivs som viktiga. Kapitlet kommer även behandla relationen mellan 

arbetstagare och chef. Diskursteori som är det teoretiska ramverket för studien kommer därefter att 

redogöras för. Detta följs av ett metodkapitel där diskursanalys som metod kommer att behandlas 

samt hur vi gått tillväga under arbetets gång. Sedan presenteras analys av det insamlade materialet 

med utgångspunkt i den valda teorin. Uppsatsen avslutas med en diskussion av analysen i relation 

till den teori som valts, de metodval som gjorts, den forskningen som presenterats samt vilka 

områden som kan vara av intresse att vidare studera i framtida undersökningar.

2. Tidigare forskning

Detta kapitel kommer att presentera forskning som är av relevans för uppsatsens undersökning. 

Inledningsvis beskrivs kompetensutvecklingsbegreppets flytande definition i relation till liknande 

begrepp samt hur engelska begrepp har tolkats och används i uppsatsen. Därefter beskrivs två olika 

perspektiv, ett teknologiskt-funktionell perspektiv och ett institutionellt perspektiv, som anger olika 

orsaker till varför organisationer genomför kompetensutveckling. Därefter presenteras forskning 

som berör vilka orsaker individen kan ha till deltagande och hur kompetensutveckling kan ske 

genom det dagliga arbetet och reflektion. Avslutningsvis presenteras forskning som berör relationen

mellan arbetstagare och chef samt hur arbetstagarens möjlighet till kontroll påverkar välbefinnandet

och läroprocessen.  

Att undersöka begreppet kompetensutveckling är komplext då det inte råder konsensus kring dess 

betydelse och en mängd närliggande begrepp existerar. Hjort (2008) menar att det inte finns en 

fixerad position för betydelsen för begreppet kompetensutveckling, dess betydelse är flytande och 

olika parter förhandlar ständigt om vad det ska innebära. Oklarheten kring begreppets betydelse är 

även något som märkts av i sökningen av forskning då flertalet angränsande begrepp stötts på både 

på svenska och engelska, så som exempelvis training, job-training, learning, job-competence och 

livslångt lärande (se exempelvis Batalla-Busquets & Pacheco-Bernal, 2013; Knoke & Yang, 2003; 

Liang m.fl., 2013; Nordin, 2008; Paloniemi, 2006; Paulsson, Ivergård, & Hunt, 2005; Yang, 2006). 

På grund av detta har vi i vissa fall valt att även använda oss av termer som ligger nära begreppet 

kompetensutveckling för att ringa begreppets betydelse. I de fall en artikelförfattare använt ett annat

begrepp än kompetensutveckling i artikeln har samma ord använts då dessa artiklar beskrivits. I de 

fall då artikelförfattaren använt sig av den engelska termen competence development har detta 

7/48



översatts till det svenska begreppet kompetensutveckling och använts i skildringen av artikeln. 

Medan i de fall artikelförfattaren använt andra engelska termer har dessa inte översatts då viss 

betydelse och nyansering kan gå förlorad. Däremot beskrivs nedan hur dessa begrepp använts och 

tolkats för att underlätta läsandet. I Knoke och Yang (2003), Paloniemi m.fl (2006) och Paulsson 

m.fl (2005) används termen training. Med utgångspunkt i artiklarna har begreppet tolkats som 

svenskans utbildning. I artikeln av Yang (2006) används den engelska termen job-training 

programs vilket utifrån artikeln tolkats som utbildningar kopplat till arbetet. Paloniemi (2006) 

använder både termen job-competence och competence development i sin artikel, job-competence 

har tolkats som kompetenser kopplat till arbetet och competence development har som ovan nämnts 

översatts till kompetensutveckling.

Orsaken till varför organisationer genomför kompetensutveckling på arbetsplatsen kan förklaras 

utifrån olika perspektiv. Ellström och Kock (2008) diskuterar med utgångspunkt i andra forskares 

forskning varför organisationer genomför kompetensutveckling. Med ett teknologiskt-funktionellt 

perspektiv ses kompetensutveckling som ett rationellt beslut. Och det sker när efterfrågan på 

kompetens inte överensstämmer med den kompetens som finns att tillgå i organisationen. Med detta

perspektiv genomförs kompetensutveckling efter ha övervägt vad det kostar organisationen i 

relation till vilka ekonomiska fördelar det ger. Hjort (2008) framhåller utifrån egen tidigare 

forskning i Danmark att betydelsen av kompetensutveckling rör sig mot det teknologisk-

funktionella perspektivet då fokus är att uppnå effektiva organisationer. Knoke och Yangs (2003) 

studie kan kopplas till det teknologisk-funktionella perspektivet. De har undersökt idéen att 

arbetsgivare inte lägger pengar på generell training eftersom arbetstagarna då kan ta med sig de nya

kunskaperna till en annan arbetsgivare. Resultatet visar dock att amerikanska arbetsgivare i stor 

utsträckning satsar på generell training trots att den kan vara användbar även för andra arbetsgivare.

Detta kan ses som en motvikt mot det teknologisk-funktionella perspektivet eftersom arbetsgivare 

lägger resurser på generell training som ger arbetstagaren kunskaper som sedan försvinner ur 

organisationen ifall arbetstagaren lämnar arbetsplatsen. Ellström och Kock (2008) redogör även för 

det institutionella perspektivet som ser kompetensutveckling som ett svar på omgivningens 

förväntningar och ett sätt för organisationen att skapa legitimitet. Inom det institutionella 

perspektivet beskrivs kompetensutveckling inte som något som sker utifrån ett rationellt och 

genomtänkt beslut, utan som ett svar på en rådande institutionell idé att det skapar en effektiv 

organisation. Yang (2006) visar i en longitudinell studie hur spridningen av job-training programs 

påverkas av institutionaliseringsprocesser och att organisationer inom den offentliga sektorn i USA 

är mer påverkade av detta än den privata och ideella sektorn. Resultaten visar att organisationer 
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inom den offentliga sektorn i större utsträckning både tar efter och påverkar andra organisationer i 

användandet av job-training programs. Detta stycke har beskrivit kompetensutveckling ur ett 

organisatoriskt perspektiv, detta trots att uppsatsen har ett uttalat arbetstagarperspektiv. Detta val 

grundar sig i att arbetstagaren är en del av organisationen, dessa två ses inte som åtskilda enheter 

utan vi anser att de två påverkar varandra. Därför är det även av vikt att beskriva ett organisatoriskt 

perspektiv i en uppsats som undersöker mönster i arbetstagarnas tal. 

Forskning visar att orsaken till att delta i kompetensutvecklande insatser kan vara andra för den 

individuella arbetstagaren än för organisationen. Ellström och Kock (2008) beskriver hur 

deltagande i någon form av kompetensutveckling bland annat ökar individens motivation till 

framtida lärande, ansvarstagande, tillfredställelse i arbetet, potentiell karriärutveckling och 

personlig utveckling. En studie av De Vos m.fl. (2011) visar en koppling mellan 

kompetensutveckling och karriärtillfredställelse inom tjänstemannasektorn i Belgien. Resultatet 

pekar på ett samband mellan deltagande i kompetensutveckling och upplevt stöd inom 

organisationen för de initiativ som tas till kompetensutveckling med upplevd karriärtillfredställelse. 

Ju högre deltagande och upplevt stöd desto större är den upplevda karriärtillfredställelsen hos 

arbetstagaren enligt studien. Den mellanliggande faktorn som studien funnit mellan 

kompetensutveckling och karriärtillfredställelse är arbetstagarnas upplevda anställningsbarhet. 

Kompetensutveckling kan därmed beskrivas som ett medel för den anställde att uppnå 

tillfredställelse i karriären, där den upplevda anställningsbarheten ökar i samma process. Huruvida 

anställningsbarhet är något man bör fokusera på inom arbetslivet råder det dock skilda meningar 

om. Nordin (2008) har funnit en diskurs inom den pedagogiska forskningen som är kritisk till det 

fokus som ligger på att skapa anställningsbara individer i arbetslivet. Studien undersöker diskurser 

kring termen livslångt lärande och resultatet visar att forskare framhåller att lärandets fokus bör 

ligga på den individuella utvecklingen framför att skapa anställningsbara individer. del Carmen 

Aguilar Rivera m.fl. (2012) har i sin studie lagt fokus på anställningsbarhet genom att undersöka 

vilka kompetenser som individen behöver utveckla för att uppleva anställningsbarhet. Genom 

intervjuer med arbetslösa i Spanien har de kommit fram till att interpersonella färdigheter, förmågan

att kunna samarbeta och bemöta andra, att kunna ta ansvar, vilja att lära, problemlösning samt att 

applicera kunskap är kompetenser som ökar känslan av anställningsbarhet. Den forskning som 

presenterats i detta stycke påvisar att det kan finnas olika syften för individens deltagande i 

kompetensutveckling. Å ena sidan ett syfte med fokus på arbetslivet i form av bland annat ökad 

motivation till lärande, karriärtillfredställelse och anställningsbarhet. Och å andra sidan ett syfte 

som skulle kunna beskrivas som frikopplat från arbetslivet då fokus istället ligger på den personliga 
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utvecklingen. 

Flera studier visar på att arbetstagare tar del av kompetensutveckling genom det dagliga arbetet. 

Paloniemi m.fl. (2006) och Paulsson m.fl. (2005) menar att de vanligaste sätten för de anställda att 

utveckla sin kompetens är att ta del av andra kollegors kompetenser, genom training samt att hålla 

sig uppdaterad med facklitteratur och andra informationskällor. Paloniemi m.fl. (2006) har i en 

studie inom service- och tekniksektorn i Finland undersökt arbetstagares uppfattningar om 

erfarenheter av job-competence. Enligt studien är det genom lärande i arbetet som den största 

utvecklingen av job-competence sker för arbetstagaren och arbetslivserfarenhet utgör den största 

delen av hens kompetens. Resultatet påvisar en distinktion mellan kunskap som inhämtas genom 

erfarenhet och kunskap som arbetstagaren kan läsa sig till. Man framhåller att genom erfarenhet kan

arbetstagare lättare avgöra vilken kunskap som är relevant och leder till att kunna göra ett bra jobb, 

på så vis främjar erfarenhet fortsatt lärande. Däremot kan arbetslivserfarenhet hämma 

kompetensutveckling genom att arbetstagaren lever kvar i hur man arbetade tidigare istället för att 

lära sig nya sätt att arbeta på. Kompetensutveckling i det dagliga arbetet, som beskrivits i detta 

stycke, har fokus på en viss form där syftet att uppnå utveckling kanske inte är uttalat. Att detta 

beskrivits som en motpol till mer formella varianter av kompetensutveckling uttrycks även i de 

genomförda intervjuerna och presenteras under kapitlet analys och vidareutvecklas i 

diskussionskapitlet. Kompetensutveckling i det dagliga arbetet kan även kopplas till forskningen 

som presenteras nedan som beskriver vikten av reflektion.  

Att kompetensutveckling får ta tid och att reflektion är ett av inslagen har undersökts av flera 

forskare. Ellström och Kock (2008) beskriver vikten av att kompetensutvecklingen får ta ordentligt 

med tid i anspråk och att insatsen integreras med andra organisatoriska förändringar. Nansubuga m. 

fl. (2015) visar att chefer i Uganda med hjälp av coachning blir bättre på kritisk reflektion och 

därmed kan omvandla standardiserade kompetenser till kompetenser som är av relevans för arbetet. 

Genom att låta cheferna reflektera över sitt egna beteende kunde de använda existerande 

standardiserade kompetenser på nya och flera sätt i den kontext de arbetar i. Att reflektera över sitt 

arbete är även något som Sandberg (2000) framhåller som viktigt för att kompetensutveckling ska 

kunna ske utifrån en etnografisk studie i den svenska bilindustrin. Genom att arbetstagaren 

reflekterar över hur hen uppfattar sitt arbete så ökar chansen att hen framgångsrikt ska kunna 

förändra uppfattningen om sitt arbete. Att arbetstagaren förändrar denna uppfattning ser Sandberg 

som den grundläggande formen av kompetensutveckling, eftersom han menar att arbetstagaren 

uppfattning av arbetet utgör hens kompetens. Forskningen i detta stycke beskriver hur arbetstagaren

genom att ta tid till reflektion så kan kunskaper och kompetenser som förvärvas i det dagliga arbetet
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utvecklas och användas på nya sätt. Nansubuga m.fl (2015) har förvisso studerat hur reflektion 

verkat för chefer men med koppling till Sandberg (2000) skulle detta mönster även kunna återfinnas

hos arbetstagarna. 

Relationen mellan arbetstagare och chef har undersökts utifrån olika perspektiv. Tjosvold m.fl  

(1998) har i Kina studerat denna relation och hur den kan påverka arbetet. Studien visar att  

relationen mellan chef och arbetstagare kan stärkas genom att de tillsammans sätter upp mål för 

arbetet. Resultatet visar att detta även leder till att de lättare kan lösa problem och konflikter genom 

att diskussioner kan ske på ett konstruktivt sätt med ett öppet sinne. I en studie undersöker 

Petersson (2007) relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Hon visar att inom den 

avreglerade konsultbranschen i Sverige har arbetsgivaren högt förtroende för arbetstagaren och 

arbetstagaren lågt förtroende för arbetsgivaren. Arbetstagarnas låga förtroende för arbetsgivaren 

grundas i att arbetet är resultatfokuserat och att konsulterna kan bli utbytta om de inte levererar de 

resultat som chefen som arbetsgivarrepresentant förväntar sig. Denna utbytbarhet inom 

konsultbranschen ställs i intervjuerna i kontrast till arbete inom offentlig sektor där individer istället

för att bli utbytta uttrycks kunna bli placerade på en annan tjänst. Vidare pekar resultatet på att 

konsulterna upplever att chefen är föga givande för dem, både när det gäller stöd i arbetet och att få 

respons på de utförda arbetsuppgifterna. En balans mellan stöd och eget inflytande beskrivs i 

resultatet som viktigt för att konsulterna ska känna lojalitet och engagemang gentemot 

arbetsgivaren. Det återfinns likheter mellan Peterssons resultat och Tjosvolds m.fl. (1998). Deras 

studie pekar även på att förtroendet inför framtida samarbeten stärks om arbetstagaren och chefen 

sätter upp mål tillsammans. Vidare visar studiens resultat hur de gemensamma målen ökar 

effektiviteten i arbetet, att detta framhålls i studien kan återkopplas till det teknologisk-funktionella 

perspektivet på kompetensutveckling som presenterats tidigare i detta kapitel. De studier som 

presenteras i detta stycke belyser förutsättningar som kan påverka relationen mellan chef och 

arbetstagare. Trots att förutsättningarna inte nödvändigtvis ser likadana ut för informanterna i denna

uppsats kan liknande mekanismer verka i konstruktionen av rollerna arbetstagare och chef inom 

kommunen. 

Forskning har synliggjort att arbetstagarnas inflytande över arbetssituationen påverkar dem. 

Grönlund (2007) påvisar att arbetstagare som har hög kontroll över det egna arbetet också kan 

hantera högre krav från arbetsgivare, en bekräftelse på krav-kontroll modellen. Resultatet pekar på 

att ju högre kontroll arbetstagarna har över arbetet desto större välbefinnande upplever de. Den 

arbetssituation som blir problematisk och ohälsosam för arbetstagaren är då kontrollen över arbetet 

är mycket låg. Detta kan kopplas samman med Paulsson m. fl.(2005) som även de utgår ifrån krav-
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kontroll modellen och som beskriver vikten av att den anställde själv har kontroll över lärprocessen 

i kompetensutvecklingen utifrån en studie som genomförts i Sverige. Studien visar att arbetstagaren 

även måste få tid för reflektion för att inte känna en stress över inlärningen. Risken för att 

arbetstagaren ska uppleva en stress över kompetensutvecklingen minskar ju högre kontroll 

arbetstagaren har över inlärningen, Paulsson m.fl menar även att kompetensutveckling upplevs som 

mer tillfredställande ju mer kontroll arbetstagaren har över läroprocessen. Utifrån den forskning 

som presenterats i detta stycke ses kontroll över arbetssituationen och läroprocessen som en 

förutsättning som kan påverka den arbetstagarroll som konstrueras i informanternas tal. 

Med hjälp av tidigare forskning har vi försökt ringa in begreppet kompetensutveckling, dess 

förutsättningar samt rollerna chef och arbetstagare genom att belysa olika aspekter som forskare 

tidigare undersökt. Nedan presenteras den diskursanalytiska teorin vi kommer att använda oss av för

att närma oss det insamlade materialet.

3. Teoretisk och begreppslig referensram

Uppsatsen har ett diskursteoretiskt ramverk och i detta kapitel kommer diskursteori presenteras och 

beskrivas. De diskursteoretiska begrepp som kommer användas för att undersöka informanternas tal

om kompetensutveckling är moment, element, artikulation, ekvivalenskedjor, interpellation och 

subjektpositioner. Nedan kommer dessa begrepp att förklaras och därefter redogörs för hur de 

kommer att användas i uppsatsen. Avslutningsvis presenteras valet av teori med utgångspunkt i 

uppsatsens frågeställningar. 

Det råder inte en enad syn på hur begreppet diskurs ska definieras och förklaras, inte heller hur man

ska analysera en diskurs. Diskurs kan enligt Winther Jørgensen och Philips (2000, s. 7) ses som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Denna definition av diskurs 

ligger till grund för tolkningen av begreppet i uppsatsen. All form av tal, text, bild och interaktion 

kan enligt författarna ses som diskurser, även om fokus ligger på talet och texten. Diskursanalys 

syftar till att söka mönster i hur språket används inom olika sociala praktiker för att synliggöra 

rådande diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7, 25, 114). 

Inom diskursanalys finns flera perspektiv som skiljs åt i synen på hur diskurser ska analyseras, 

exempelvis perspektiven diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Huruvida 

forskaren bör verka för en förändring av maktstrukturer genom att studera något, enligt kritisk 

diskursanalys, eller endast synliggöra rådande diskurser, enligt diskursteori, är en av aspekterna där 

perspektiven skiljer sig. Alla dessa tre perspektiv är socialkonstruktionistiska. Det innebär att 
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verkligheten och den världsuppfattning som råder ses som konstruerad av människor genom sociala

handlingar. Utifrån detta möjliggörs vissa handlingar medan andra omöjliggörs eftersom de 

uppfattas som otänkbara att utföra. Det är genom sociala processer och interaktion 

världsuppfattningen upprätthålls och på samma sätt skapas också en gemensam syn vad 

kunskapsbegreppet innebär (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 9–12).  

3.1. Diskursteori

Det perspektiv som kommer användas i denna uppsats är diskursteori. Perspektivet har ett abstrakt 

fokus på hur diskurser skapas och upprätthålls och intresset ligger i att undersöka vilka diskurser 

som råder inom ett visst område. Trots att diskursteorin söker mönster på en mer abstrakt nivå än de

andra perspektiven anser man att det är genom vardagliga handlingar diskurser skapas och 

upprätthålls (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 27).  

Inom diskursteorin menar man att sociala fenomens betydelse ständigt är i förändring och att det går

att analysera nästintill samtliga sociala fenomen diskursanalytiskt eftersom alla sociala praktiker ses

som diskursiva. Fenomens betydelse kommer aldrig få en fixerad position enligt diskursteorin, det 

innebär att en kamp alltid kommer utspelas om hur individen och samhället ska definieras. Detta 

synliggörs i den ständiga rörelse av teckens betydelse mellan att vara tydligt definierade moment 

och mer odefinierade element som beskrivs nedan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31, 42, 

54–55).

Enligt diskursteorin sker försök att skapa betydelse för tecken med utgångspunkt i en språklig 

struktur och där tecknens betydelse skapas i relation till varandra. Ett tecken får betydelse genom att

ställas i relation och motsats till andra tecken med andra betydelser. Samtidigt ses de betydelser som

tecken innehar endast som en av flera möjliga, alla tecken hade kunnat ha en annan betydelse och 

den kan ständigt förändras. Det som undersöks med diskursanalys är just den process då tecknens 

betydelse fastställs. Tecknens betydelse förändras kontinuerligt och diskursanalys sker därför 

utifrån en stillbild av denna process, man undersöker och analyserar det som materialet visar vid 

den tidpunkt det samlats in. Diskursen kan därför ses som en tillfällig precision av teckens betydelse

inom det område som studeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32–33). 

Ett centralt begrepp inom diskursteori är artikulation som innebär den process då teckens betydelse 

fastställs och förändras. Artikulation är den praktik som gör att ord och tecken ges mening i 

förhållande till andra ord och tecken (Laclau & Mouffe, 2008, s. 157). Winther Jørgensen och 

Philips (2000, s. 33–34) framhåller att tecknens betydelse kan skilja sig åt beroende på i vilken 
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social praktik de befinner sig i. Lärande kan exempelvis tillskrivas en betydelse inom arbetslivet 

medan man inom skolan kan beskriva lärande på ett annat sätt. Laclau och Mouffe (2008, s. 169) 

betonar att tecknens betydelse därmed sätts i relation till andra tecken inom diskursen. Ord och 

tecken i sig själva säger inte mycket, utan dess betydelse måste sättas i relation till andra ord och 

tecken. I uppsatsen kommer allt informanterna säger i intervjuerna tolkas som artikulationer för att 

undersöka vad som konstrueras i talet om kompetensutveckling. Nedan i metodkapitlet förklaras 

vidare hur begreppet kommer att användas för att analysera vad som sägs i intervjuerna. 

Genom artikulation skapas moment och element. Moment är tecken vars betydelse specificerats och 

skiljer sig från andra tecken genom sina fixerade positioner. Element är tecken som beskrivs som 

mångtydiga och som inte fått en specificerad betydelse. Inom diskurser sker konstant försök att 

omvandla element till moment genom att de tydliggörs och betydelsen fastställs. Det som 

eftersträvas inom diskursen är att omvandla samtliga tecken från element till moment. Eftersom 

världen ses som ständigt föränderlig och att den betydelse som något innehar endast är en av flera 

möjliga betydelser kan processen då alla element definieras och omvandlas till moment aldrig 

fullbordas (Laclau & Mouffe, 2008, s. 147, 157–159). Mönster i transkriberingarna av intervjuerna 

kommer att eftersökas för att finna moment och element. Vi ser dock inte moment och element som 

två tydligt åtskilda kategorier där tecken kan placeras i den ena eller den andra kategorin. Vi ser 

snarare att i vilken grad tecknets betydelse fastställs gör att de kan placeras in på en skala närmare 

den ena eller andra kategorin. I den stillbild som undersöks tolkas tecken som informanterna 

beskriver på ett överensstämmande sätt som närmare moment medan de tecken som beskrivs 

motstridigt av informanterna tolkas som närmare element på skalan. 

Tecken knyts ihop till kedjor och genom dessa skapas identitet och betydelse, detta sker genom att 

definiera vad något är och vad det inte är. Dessa kedjor av sammanbundna tecken kallas inom 

diskursteorin för ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 51–52). Laclau och 

Mouffe (2008, s. 187) beskriver att artikulationer kan bygga upp en ekvivalenskedja med fastställd 

betydelse medan artikulationerna var för sig beskrivs som mer flytande, mer liknande element. Det 

är alltså de olika artikulationerna som tillsammans skapar en ekvivalenskedja och en fastställd 

betydelse. I uppsatsen kommer begreppet ekvivalenskedja användas för att se till större mönster, 

hur mönster i informanterna tal tillsammans kan verka för att skapa betydelse för det som först kan 

verka motsägelsefullt. 

Inom diskursteorin menar man att identitet konstrueras utifrån subjektpositioner genom 

interpellation. Interpellation innebär att individen görs till ett subjekt utifrån preciserade sociala 

positioner som konstrueras genom språket inom diskursen. Individen bör förhålla sig till de 

14/48



förväntningar som råder för den subjektpositionen som hen interpellerats i, om individen inte följer 

förväntningarna finns det risk för sociala konsekvenser från omgivningen. Subjektpositioner skapas 

och upprätthålls således genom social interaktion utifrån rådande diskurser. Inom diskursteorin 

menar man att individer inte har en ”sann” inneboende identitet utan intar olika subjektpositioner i 

olika situationer utifrån olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 22, 48–49). De 

subjektpositioner som kommer undersökas i denna uppsats är arbetstagare och chef, detta görs för 

att besvara uppsatsens andra frågeställning om vilka roller som konstrueras i talet. I materialet 

återfinns två skilda arbetstagar-subjektpositioner vilket förtydligas och förklaras under 

analyskapitlet. Hur interpellation kommer att användas i uppsatsen beskrivs och förklaras vidare 

under kapitlet metod. 

Valet av teori grundar sig i att vi vill undersöka hur arbetstagares tal inom kommunen konstruerar 

syftet med kompetensutveckling och rollerna arbetstagare och chef. Då diskursanalys utgör den 

metod som möjliggör att besvara frågeställningarna blir diskursanalys också det självklara valet av 

teori eftersom diskursanalys som teori och metod hänger samman (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 10). Att valet blivit just diskursteori av de olika diskursanalytiska perspektiven grundar sig 

i viljan att undersöka rådande diskurser, vilka mönster som återfinns i arbetstagarnas tal. Uppsatsen 

syftar exempelvis inte till att förändra eventuella maktförhållanden som råder inom kommunen, 

hade så varit fallet hade kanske kritisk diskursanalys varit ett mer lämpligt val. Uppsatsen syftar 

däremot till att undersöka konstruktioner i informanternas tal och de begrepp och det perspektiv 

som diskursteorin erbjuder skapar möjlighet att studera detta och besvara frågeställningarna. 

4. Metod

Detta kapitel beskriver inledningsvis studiens ansats och presenterar de diskursanalytiska verktyg 

som valts ut för att undersöka materialet. Därefter beskrivs materialet som samlats in genom 

intervjuer, hur urval av informanter gjorts samt hur intervjuerna bearbetats och analyserats. 

Uppsatsens reliabilitet och validitet samt de etiska aspekter som tagits i beaktande tas 

fortsättningsvis upp. Avslutningsvis beskrivs och motiveras de metodologiska överväganden som 

gjorts. 

4.1. Ansats

För att undersöka arbetstagares tal om kompetensutveckling har uppsatsens frågeställningar 
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formulerats. Då det är talets konstruktion som undersöks i uppsatsen blir det naturliga valet 

kvalitativ diskursanalys som metod, och även som  teori vilket beskrivits i kapitlet ovan (se Winther

Jørgensen & Phillips, 2000). Begreppen som kommer att användas som analysverktyg är 

artikulation och interpellation. Med hjälp av dessa två verktyg kommer moment, element, 

ekvivalenskedjor och subjektpositioner eftersökas. Begreppen är diskursanalytiska och hämtade från

diskursteorin, samtliga begrepp har skildrats under teorikapitlet. Anledningen till detta är att de är 

nära sammankopplade med varandra och att en enhetlig genomgång enligt oss ger en tydligare bild 

av diskursteori.  

Valet av analysverktyg grundar sig i hur vi ska närma oss materialet för att kunna besvara 

frågeställningarna. Artikulation kommer vara ständigt närvarande i analysprocessen då allt 

informanterna säger tolkas som artikulationer, genom det sätt som informanterna använder språket 

på skapas och återskapas konstant betydelse för ord och tecken. Analysverktyget artikulation 

kommer användas för att finna moment och element i materialet. De tecken som återkommande och

konsekvent beskrivs överensstämmande i materialet kommer att tolkas som närmare moment. 

Element däremot karakteriserar uttalanden som är motsägelsefulla gällande teckens betydelse. 

Placeringen på skalan moment-element ses endast som tillfällig och i det material som insamlats, i 

en annan situation kan betydelsen vara annan än den som materialet beskriver. Genom att 

undersöka de mönster som återfinns i materialet, gällande vad informanterna är överens om och 

inte, hoppas vi kunna gå steget längre och finna en ekvivalenskedja. Detta eftersöks för att ta 

analysen ytterligare ett steg och se hur olika delar i informanternas tal samverkar och tillsammans 

konstruerar betydelse för något större. De subjektpositioners konstruktioner som kommer att 

eftersökas är arbetstagare och chef. Genom att undersöka hur dessa subjektpositioner interpelleras i 

talet söker vi var gränserna går för dem och vilka förväntningar som finns på den individ som 

innehar någon av subjektpositionerna. Det som söks i materialet är uttalanden kring arbetstagare 

och chef samt hur dessa ska agera. 

4.2. Material

Detta avsnitt behandlar de omständigheter som materialet insamlats under, vilka avgränsningar som

gjorts genom urvalet av informanter, hur informanterna kontaktades samt hur urvalet av informanter

kan tänkas ha påverka materialet. 

Materialet som analysen baseras på är transkriberingar av tio intervjuer á ca 45 minuter. 

Intervjuerna genomfördes mellan 9:e och 25:e november, antingen på informantens arbetsplats eller

16/48



i universitets lokaler. Vi genomförde fem intervjuer var som spelades in och sedan transkriberades. 

Utgångspunkten var att intervjuerna skulle beröra samma områden med koppling till 

kompetensutveckling. Inget specifikt frågeformulär användes, fokus lades istället på att 

informanterna skulle beröra samma områden som tagits fram i en intervjuguide (se bilaga 1).  

Intervjuguiden togs fram med utgångspunkt i två kortare intervjuer om kompetensutveckling som 

genomfördes i förberedelsearbetet inför uppsatsen. Efter att ha genomfört de kortare intervjuerna 

undersöktes vilka delar av dem som kunde analyseras, detta låg sedan till grund för intervjuguiden. 

Anledningen till att en intervjuguide använts är för att vi är två intervjuare som enskilt håller 

intervjuerna och därför är det viktigt att intervjuerna berör liknande områden för att vi sedan ska 

kunna se mönster i materialet. Valet att inte ha specifika frågor som informanterna skulle svara på 

utan områden grundar sig i viljan att låta informanterna ha inflytande över intervjun då det är deras 

tal som analyseras. Transkriberingen skedde med hjälp av transkriberingsprogram för att underlätta 

arbetet och utifrån en gemensam transkriberingsguide för att de skulle bli enhetliga. 

Avgränsningar gällande det insamlade materialet till studien har gjorts. En avgränsning i studien har

skett genom valet att undersöka kompetensutveckling inom arbetslivet. Vidare har endast talet hos 

arbetstagare inom kommunen analyserats. Denna avgränsning springer ur tanken att kommuner är 

stora organisationer som arbetar brett samt att olika kommuner har relativt lika ändamål, styrning 

och arbetar för medborgarna i kommunen. Då den ursprungliga tanken var att intervjua informanter 

ifrån olika kommuner strävade vi efter att förutsättningarna på informanternas arbetsplats skulle 

vara relativt lika oberoende av var de jobbade. Omständigheterna kring varför vi i slutändan endast 

intervjuade informanter som arbetar inom en kommun beskrivs i stycket nedan. Endast tjänstemän 

som inte sitter på någon chefsposition har intervjuats, detta val grundar sig i att arbetstagare med 

chefsposition kan tänkas ha en annan utgångspunkt i och med att de ska leda de anställa. Chefers tal

kan därmed tänkas utgå från andra förutsättningar än de arbetstagare som inte har chefspositioner. I 

definitionen av vilka som kategoriseras som tjänstemän har vi utgått ifrån de yrkesgrupper som kan 

vara med i fackförbundet Vision som organiserar tjänstemän inom kommunal sektor (se Vision, 

2015). 

För att komma i kontakt med informanter kontaktade vi personalansvariga inom olika kommuners 

förvaltningar, se bilaga 2 för missivbrev. Dessa kontaktade chefer inom förvaltningarna eller 

potentiella informanter direkt. En personlig kontakt eller god kunskap om kommunen sedan tidigare

låg till grund för valet av kommuner. Detta urval av kommuner gjordes med tanken att det skulle 

öka sannolikheten att de som kontaktades skulle ställa upp, framförallt att den personalansvarige 

skulle vara villig att ta sig tid att hjälpa till med förmedlingen av kontakt med informanter. 
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Anledningen till att vi hörde av oss till de personalansvariga inom förvaltningarna var att de har god

kännedom om personalen inom kommunen. På grund av tidsbrist var det flera kommuner, 

förvaltningar och informanter som inte kunde hjälpa till att hitta informanter eller ställa upp på 

intervju. Detta resulterade i att en av informanterna även hjälpte till med att komma i kontakt med 

potentiella informanter. På grund av dessa omständigheter arbetar alla informanter inom samma 

kommun, men fyra olika förvaltningar finns representerade. Informanterna arbetar inom 

arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och förvaltningen för vård 

och omsorg. Inom dessa förvaltningar arbetar informanterna som arbetsmarknadssekreterare, 

informatörer, kvalitetsledare, kvalitetsutvecklare, samordnare, socialsekreterare och strateger. 

Vidare är informanterna mellan 26 och 52 år gamla.  Informanternas könstillhörighet har 

avidentifieras genom att pronomenet hen konsekvent har använts. Vi är medvetna om att den 

manliga och kvinnliga arbetstagaren kan ha olika förutsättningar i arbetet på grund av att olika 

könsroller har konstruerats. Det är dock inget som undersöks inom ramen för denna uppsats och 

därmed har ingen vikt lagts vid vilket könstillhörighet informanten har. Huruvida män och kvinnor 

talar om och beskriver erfarenheter av kompetensutveckling olika kan dock vara ett ämne som kan 

studeras i en vidare studie.

Vi är medvetna om att de informanter som ställt upp med sin tid kan tänkas vara mer positivt 

inställda till kompetensutveckling än andra arbetstagare eftersom de har tagit sig tiden att delta i 

intervjun. Arbetstagare som däremot tycker att kompetensutveckling är mindre viktigt har kanske 

valt att inte ställa upp på en intervju med just detta ämne. Detta kan också kopplas till att den 

initiala kontakten skedde via arbetsplatsen. De arbetstagare som är mer negativt inställda till ämnet 

kanske inte har blivit tillfrågade eller att de inte vill ställa upp för att deltagande kan komma att 

påverka arbetssituationen negativt för dem. Trots detta var arbetsplatsen det mest lämpliga sättet att 

komma i kontakt med informanter då flertalet informanter som har arbetsuppgifter som platsade i 

urvalsmallen på detta sätt kunde kontaktas. 

4.3. Analys

Nedanstående avsnitt beskriver tillvägagångssättet för bearbetning av det insamlade materialet 

under kodnings- och analysprocessen. De transkriberade intervjuerna lästes igenom av oss båda för 

att sedan kodas av den som inte genomfört intervjun. Detta val gjordes för att skapa en distans till 

materialet och med tanken att den av oss som inte närvarat vid intervjun inte lade någon annan vikt 

vid orden än det som faktiskt stod i transkriberingarna. Tankegångar kring tillvägagångssätt för att 
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skapa distans diskuteras vidare i avsnittet metodologiska överväganden. I kodningsprocessen 

färglades transkriberingarna utifrån de olika områdena som fanns med i intervjuguiden. Utöver 

dessa lades en färg till för området förutsättningar eftersom citat som berörde detta inte passade in 

under någon av de andra områdena. 

Efter att färgkodningen gjorts strukturerades intervjuerna om så att allt material kopplat till varje 

färg lades i ett dokument. Vi båda läste sedan igenom materialet färg för färg för att söka efter 

mönster inom de olika koderna och markerade delar i texten som kunde användas som citat. Efter 

genomläsning av varje färg diskuterades vilka mönster av enighet och oenighet mellan 

informanterna som återfanns. Huvudpoängerna som framkom under dessa diskussioner skrevs ned 

och detta är grunden för analyskapitlet. Vidare valdes citat ut från de markerade delarna i texten och

kopplades samman med de mönster som setts. I de citat som presenteras har understrykningar 

behållits för att underlätta för läsaren, detta för att synliggöra då informanterna tydligt betonade ett 

ord. 

4.4. Reliabilitet och validitet

Detta avsnitt berör vilka tankegångar som verkat för att öka uppsatsens reliabilitet och validitet. 

Först beskrivs transparens och kontinuerligt motiverande av val som gjorts under arbetets gång. 

Därefter presenteras uppsatsens intersubjektivitet, intrasubjektivitet och validitet. 

Bergström och Boréus (2012a, s. 406) framhåller att forskare måste vara tydliga med hur de har gått

till väga under diskursanalytiska studier och konsekvent motivera tolkningarna som har gjorts för 

att öka studiens tillförlitlighet. Vi har strävat efter transparens och att kontinuerligt beskriva arbetets

gång. Vidare har en strävan funnits att redovisa tankegångar kring olika val som gjorts och 

motiverat dessa. Bergström och Boréus (2012b, s. 42–43) beskriver vikten av intersubjektivitet för 

god reliabilitet, men att studiens teoretiska ramverk kan påverka och att hänsyn till detta måste tas. 

De menar att intersubjektivitet är problematiskt inom samhällsvetenskap och humaniora eftersom 

forskaren själv är en del av tolknings- och analysprocessen. För att motverka låg reliabilitet menar 

Bergström och Boréus att citat från det insamlade materialet kan användas för att visa läsaren vad 

tolkningen baseras på. Med detta resonemang i åtanke återfinns citat från intervjuerna kopplade till 

den tolkning och analys som gjorts utifrån dem. På grund av utrymmesmässiga skäl, för att analysen

ska vara tydligt samt för informanternas anonymitet återges inte allt det tolkade materialet, utan de 

citat som är mest talande har valts ut och presenteras. Vidare ökas tillförlitligheten av att uppsatsen 

inte skrivs med någon uppdragsgivare som mottagare som kunde ha styrt arbetet under studiens 
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gång eller riktat den mot ett särskilt mål . 

Intrasubjektivitet är enligt Bergström och Boréus (2012b, s. 43) viktigt för en studies reliabilitet. 

Studiens intrasubjektivitet kompliceras av den diskursanalytiska ansatsen. Att materialet är en 

tillfällig fixering, som tidigare nämnts under teorikapitlet, är den generella utgångspunkten och gör 

att analysen baseras på en sorts stillbild från de tidpunkter då intervjuerna hölls. Detta gör att är 

svårt för någon annan att få fram samma material och dra samma slutsatser eftersom talet om 

kompetensutveckling ständigt förändras. Däremot bör generella mönster som återfinns i materialet 

även gå att finna i material som samlats in på liknande sätt och nära i tid. Då vi använder 

metodologiska verktyg för att synliggöra mönster och strävar efter att se materialet utifrån dessa 

leder detta förhoppningsvis till att en annan forskare skulle se liknande mönster. 

Validitet inom kvalitativa studier beskrivs enligt Bergström och Boréus (2012b, s. 41–42) som hur 

väl den genomförda studien besvarar den fråga som undersöks. De framhåller att med ett 

konstruktivistiskt perspektiv påverkar även forskaren det materialet som analyseras. Denna 

tankegång har funnits med under analysprocessen eftersom även våra frågor vid intervjusituationen 

är en del av materialet. De frågor som ställts har påverkat informanters svar. Frågorna presenteras 

inte ordagrant i uppsatsen, men i de fall svaren inte talar för sig själv och läsaren behöver en bild av 

svarets sammanhang beskrivs även frågan som informanten svarat på för att öka validiteten.  

4.5. Etiska överväganden

För att handla etiskt under arbetets gång har vi utifrån Vetenskapsrådet (2011, s. 67–69) tagit 

hänsyn till ett flertal etiska aspekter och utifrån dessa fått samtycke till deltagande från 

informanterna. De personer som initialt kontaktades inom kommunerna samt informanterna 

informerades om syftet med intervjuerna, vad intervjuerna ska användas till, hur materialet kommer

att behandlas samt kontaktuppgifter till uppsatshandledaren. Informanterna informerades även om 

studiens konfidentialitet, endast vi kommer ha tillgång till de fullständiga inspelningarna men att 

examinator har rätt att begära ut transkriberingarna. Citat från intervjuerna kommer däremot att 

återges i uppsatsen. Informanterna upplystes om att de inte kommer att nämnas vid namn och att 

utförliga beskrivningar som kan hota deras anonymitet inte kommer att finnas med i uppsatsen. 

Information gavs även om att kommunen inte kommer att namnges men att vilka förvaltningar 

informanter jobbar på och vilken titel de har kommer att uppges. De citat som presenteras i 

uppsatsen är inte sammankopplade med varken titlar eller förvaltningar för att bibehålla 

informanternas anonymitet. Vissa citat har även avidentifierats så att dessa inte kan kopplas till en 
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specifik informant eller arbetsplats, exemplevis om en informant uttalat vilken förvaltning hen 

arbetar på i ett citat som valts ut så har detta skrivits endast som förvaltning.  

4.6. Metodologiska överväganden

Detta avsnitt beskriver de metodologiska svårigheter och fördelar med diskursanalys som tagits i 

beaktande under arbetets gång. En svårighet med diskursanalys är att den som forskar är en del av 

den kultur som undersöks och därför är påverkad av rådande diskurser i synen på vad som uppfattas

som självklart. Trots detta är det just dessa självklarheter som bör belysas för att synliggöra 

diskurserna. En lösning på detta problem är att sträva efter att distansera sig till materialet och se det

med en främlings ögon. Hur detta kan göras är dock problematiskt eftersom med ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt är även forskaren en del i konstruktionen av den sociala 

verkligheten och diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28–29). Trots denna 

problematik där forskaren är en del av de sammanhang hen undersöker ger diskursanalysen verktyg 

för att underlätta forskarens distansering till forskningsområdet. Genom att undersöka materialet 

med hjälp av verktygen artikulation och interpellation har vi under arbetets gång strävat efter att 

skapa distans till materialet. Då uppsatsen inte skrivs för en uppdragsgivare, som nämnts i avsnittet 

reliabilitet och validitet, eller att uppsatsen behövde visa ett visst resultat anser vi underlättande 

distanseringen och främjade den diskursanalytiska processen. Utöver detta har vi strävat efter att 

studera transkriberingarna utifrån vad informanterna faktiskt säger. För att främja detta valde vi att 

den som inte genomförde intervjun kodade den då den personen inte varit medskapare i 

intervjusituationen. 

Intervjuer som forskaren själv genomför framhålls ibland som ett mindre fördelaktigt material för 

diskursanalys. Detta för att forskaren då är närvarande vid insamlingen och kan påverka det 

material som samlas in (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 17; Taylor, 2001, s. 28; Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 117). Börjesson och Palmblad (2007, s. 17) menar att gruppintervjuer gör att 

samtalet vid intervjutillfället flyter mer naturligt och därför är mer fördelaktigt vid diskursanalys. 

Taylor (2001, s. 28)  hävdar däremot att gruppintervjuer kan leda till andra problem, så som att det 

som utspelas under intervjun snarare är gruppens interaktion än diskursiv praktik. Vidare menar hon

att gruppintervjuer kan leda till bristande konfidentialitet.

Med utgångspunkt i resonemangen ovan kan vi se problematiken med att genomföra intervjuer för 

att sedan analysera dessa med diskursanalytisk ansats. Vi är medvetna om att vår närvaro vid 

intervjuerna påverkade informanterna och har därför lyft in oss själva samt analyserat och 
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reflekterat över vår närvaro. Exempelvis skulle ämnet kompetensutveckling kunna beskrivas som 

viktigare av informanterna just eftersom intervjuerna hålls och ämnet lyfts fram. Reflektioner kring 

hur de ställda frågorna kan ha påverkat informanterna kommer att föras under kapitlet diskussion 

längre fram i uppsatsen. Den huvudsakliga orsaken till vårt val att använda oss av intervjuer som vi 

själva genomfört är för att kunna besvara studiens frågeställningar med fokus på ett 

arbetstagarperspektiv. Då vi vill föra fram arbetstagarnas röst och undersöka hur de konstruerar och 

talar om kompetensutveckling har vi inte funnit något annat material att tillgå. 

Metodkapitlet ovan har behandlat den valda ansatsen, hur materialet har samlats in och analyserats 

samt resonemang kring validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutades med etiska och metodologiska 

överväganden. I kapitlet nedan kommer det insamlade materialet att presenteras och analyseras.

5. Analys

Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur informanterna generellt beskriver 

kompetensutveckling. Vidare återges de två huvudsakliga förutsättningar som vi funnit sätter 

ramarna för arbetstagarnas arbetssituation, den politiska styrningens inflytande över 

arbetssituationen och tidens inverkan. Därefter beskrivs det syfte som kompetensutvecklingen 

artikuleras ha i informanternas tal. Avslutningsvis redogörs det för de två arbetstagarrollerna och 

den chefsroll som konstrueras i talet och hur relationen mellan dessa artikuleras.

Kompetensutvecklingsbegreppet artikuleras som väldigt brett, som svårt att greppa och abstrakt. 

Informanterna uttrycker att det är mer än bara utbildning. Nio av tio informanter beskriver först  

kompetensutveckling som något formellt som någon typ av utbildning eller kurs. Men de utvecklar 

sedan begrepp till att även innehålla informella former så som att utvecklas i det dagliga arbetet 

eller prata med kollegorna. Då detta mönster av att kompetensutveckling artikuleras som något 

formellt återfinns hos flertalet informanter tolkas detta som ett tecken vars betydelse ligger närmare 

moment på skalan mellan moment och element. Moment är de tecken som uttrycks ha en fixerad 

position och en fast betydelse (se Laclau & Mouffe, 2008), en utförligare beskrivning av begreppet 

återfinns i teorikapitlet. Att många informanter framhåller att kompetensutveckling inte 

nödvändigtvis behöver vara utbildning kan tolkas som att det skulle vara den allmänna 

uppfattningen av begreppets definition som informanterna måste säga emot. Här kan nyanser av 

diskursen tolkas där den formella kompetensutvecklingen ligger inom ramarna för diskursen, medan

den informella närmar sig utkanten eftersom informanterna uttrycker detta motstånd mot den 

allmängiltiga uppfattningen. 
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5.1. En politiskt styrd arbetsplats

Att kommunen är en politiskt styrd organisation och att det skapar en mängd förutsättningar för 

informanterna att förhålla sig till är återkommande i intervjuerna. Politikerna beskrivs som de som 

tar beslut gällande vilka områden som ska prioriteras och tilldelas resurser trots att de inte 

nödvändigtvis är insatta i vilka förhållanden som kan råda på arbetsplatsen och vilka förutsättningar

verksamheten har. Inom detta område skiljer sig informanternas tal, då vissa beskriver en möjlighet 

att påverka politikerna genom att förmedla den verklighet som deras verksamhet har att förhålla sig 

till medan andra informanter beskriver en acceptans över de små möjligheterna att påverka 

politikernas beslut. En av informanterna beskriver hur det är chefernas uppgift att förmedla de 

förutsättningar som verksamheten har att förhålla sig till till politikerna. I informanters tal är 

artikulationerna kring möjligheten att påverka politikerna motstridiga och kan ses som ett tecken 

var betydelse ligger närmare element på skalan. Element är de tecken som inte fått en specificerad 

betydelse och beskrivs mångtydigt (se Laclau & Mouffe, 2008), i teorikapitlet har begreppet 

beskrivits mer utförligt. 

I den del av intervjun som citatet nedan är hämtat från beskriver informanten vilket inflytande de 

som arbetar som tjänstemän har i en förändringsprocess på arbetsplatsen. 

”I och med att jag inte har någon regelbunden kontakt med politikerna. (...) Jag har ju liksom 

ingen daglig kontakt eller forum för att liksom uppvakta eller påverka dem. Det kan vara 

frustrationen med att jobba i en politiskt styrd organisation. Och de som fattar beslut om hur 

mycket pengar man ska tillsätta till olika områden, de har ju själva kanske inte kunskaper om vilka 

metoder som är effektiva eller hur vi skulle vilja ha det. De har liksom inte den fackmässiga 

kunskapen.” (Citat 1, intervju 8) 

Informanten artikulerar i de första två meningarna avsaknaden av kontaktvägar till politikerna. I den

tredje meningen uttrycker informanten hur bristen på påverkansmöjligheter skapar vanmakt. I 

citatets två sista meningar artikulerar informanten att hen har en bättre kunskap rent fackmässigt än 

politikerna om vad som är viktigt och vilka metoder som fungerar i arbetet. Trots detta uttrycker 

citatet att arbetstagaren som tjänsteman måste förhålla sig till de ramar som politikerna beslutar ska 

gälla för arbetet. Informanten artikulerar i citatet en maktlöshet i beslutsfattande situationer trots att 

hen besitter kompetens som är viktig för verksamheten och de beslut som fattas. Här börjar 

konturerna för subjektpositionen arbetstagare skapas, arbetstagaren har stor kompetens men 

eftersom beslut i organisationen fattas på en högre nivå har informanten som tjänsteman inte 
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möjlighet att påverka dessa. 

Att det är politiska beslut som sätter ramarna för arbetet inom kommunen resulterar enligt 

informanterna i att besitta vissa kompetenser underlättar för att arbeta där. Flera av informanterna 

beskriver vikten av att vara flexibel då förhållandena på arbetsplatsen snabbt förändras utan 

förvarning utifrån de politiska beslut som fattas. Citatet nedan kommer från en del av intervjun där 

informanten beskriver vilka kompetenser hen behöver för att klara av sitt arbete och kommer in på 

vikten av att vara flexibel. 

” (…) kanske främst när man jobbar inom kommunen. Det händer saker hela tiden, 

omorganisationer och 'Nu ska vi göra så här'. Och så håller det en månad och sen, 'Nej, nu ska vi 

göra så här'. Så man måste vara ganska flexibel och tänka att 'Okej nu gör vi så här nu, men 

kanske inte i nästa sväng om några månader igen.' Så ja, flexibel.”  (Citat 2, intervju 7)

De första tre meningarna i citatet artikulerar de snabba förändringar man som arbetstagare måste 

vara beredd på inom kommunen, att direktiven från månad till månad kan förändras. De sista två 

meningarna uttrycker de konsekvenser detta skapar för arbetstagaren och att flexibilitet är en 

eftersträvansvärd kompetens hos tjänstemän för att hantera de snabba vändningarna. Citatet 

uttrycker en acceptans för att förhållandena på arbetsplatsen är mycket föränderliga och att det är 

arbetstagarens uppgift att hantera detta genom flexibilitet. I denna acceptans till de snabba 

förändringarna uttrycks också hur informanten genom erfarenhet ständigt förväntar sig att de beslut 

som fattas endast kommer att påverka arbetet under en begränsad tid, tills nästa beslut fattas om 

några månader. I detta citat artikuleras arbetstagarrollen som den som ska parera när 

förutsättningarna förändras på arbetsplatsen. I beskrivningen att ”man måste vara ganska flexibel” 

uttrycks att flexibilitet är inget man inom kommunen kan välja, som tjänsteman inom kommunen är 

det nödvändigt att vara flexibel på arbetsplatsen. Därmed tydliggörs att arbetstagar-

subjektpositionen måste förhålla sig till de förutsättningar som råder på arbetsplatsen, som 

beskrivits ovan i detta avsnitt, och att detta med fördel görs genom flexibilitet. 

Åtta av de tio informanterna har under hela sitt arbetsliv i princip enbart arbetat inom kommunen. 

Flera informanter beskriver att kommunen har ett stort utbud av kompetensutveckling och trots att 

den ekonomiska aspekten beskrivs som närvarande i beslutet om kompetensutveckling ska ske 

beskriver informanterna att det sällan är pengar som i slutändan styr inom kommunen. Då 

informanternas artikulationer gällande tid som en begränsad resurs i stor utsträckning är 
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överensstämmande tolkas detta som ett tecken vars betydelse ligger närmare moment än element. 

Tid är den resurs man förhandlar om i frågan om kompetensutveckling kan ske. Nedanstående citat 

kommer från en kontext där en informant beskriver en mässa som hen hört positiva ord om i ett 

nätverk som hen är med i. Informanten hade själv inte möjlighet att närvara denna gång, men 

hoppas kunna åka nästa år. I citatet besvarar informanten frågan om hen hade möjlighet att åka på 

mässan eller inte.  

”Om jag hade frågat så hade väl min chef sagt 'Ja men det kan du väl få, men har du tid med det?' 

och då hade jag sagt 'Nej det har jag inte.' (…) det är tiden, väldigt mycket mer än pengar som 

avgör.” (Citat 3, intervju 10)

Citatet beskriver hur det är chefen som initialt lägger fokus på tidsaspekten, att det är tiden som 

begränsar möjligheten att delta på mässan. Utifrån chefens fråga om tid uttrycker informanter hur 

hen också ser att tiden inte skulle finnas att delta vid mässan. Avslutningsvis artikulerar citatet hur 

det är bristen på tid framför pengar som begränsar möjligheten att ta del av kompetensutveckling 

inom kommunen. Detta leder analysen in på tidens inverkan på arbetstagarens arbetssituation som 

beskrivs utförligare i nedanstående avsnitt. 

5.2. Tidens inverkan 

Tiden är något som samtliga informanter återkommer till i talet om kompetensutveckling. 

Informanterna artikulerar tid som något som har en stor inverkan över hur mycket 

kompetensutveckling som de kan ta del av. Flera av informanterna uttrycker att tiden påverkar i 

vilken utsträckning de kan lägga tid på kompetensutveckling eller om de måste lägga tid på de 

dagliga arbetsuppgifterna. Om tiden inte räcker till både kompetensutveckling och till att utföra det 

dagliga arbetet uttrycker informanterna hur de först prioriterar att göra klart de arbetsuppgifter de 

har på bordet trots att kompetensutveckling vid eftertanke artikuleras som viktig. Detta citat är 

hämtat från en informants svar på frågan hur hen skulle tänka ifall hen själv fick utforma någon typ 

av kompetensutveckling. 

”(..) det är ju hela tiden tidsbrist och mycket stress. Då kanske man inte själv tar sig tiden om man 

är stressad att gå iväg om det inte är obligatoriskt. Om alla papper ligger kvar på skrivbordet så 

känns det ju mer tillfredställande att jobba undan dem och känna att man har lite kontroll över sin 

situation. (…)  Att känna att man har gjort någonting konstruktivt och så känner man sig ju ändå 

tillfredsställd att man har gjort saker som syns. Att då liksom ’Nej nu ska jag gå iväg och läsa 

någon ny forskning som har kommit'. Som jag kanske stöter på någon gång ibland i mitt jobb, då 
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kanske jag liksom inte tar mig den tiden (..) det är ju jätteintressant att läsa sånt, men det är ju 

ingenting som jag kanske själv tar mig tid till om jag har mycket att göra på jobbet.” (Citat 4, 

intervju 8)  

I citatet artikulerar informanten i den första delen hur tidspressen ständigt är närvarande i arbetet. 

Betoningen på möjligheten att känna lite kontroll i arbetet genom att fokusera på att klara av de 

papper som väntar på skrivbordet synliggör en stressad arbetssituation där informanten inte själv 

kan kontrollera mängden arbetsuppgifter hen blir tilldelad. Att informanten i början av citatet 

använder ordet obligatoriskt signalerar att det dagliga arbetet prioriteras framför 

kompetensutveckling om inte andra direktiv ges från chefen. Om chefen skulle ge direktiv att det 

skulle vara obligatoriskt att lägga tid på fördjupning inom ett område uttrycks att situationen skulle 

se annorlunda ut. Vad informanten i detta citat uttrycker blir därför att det som upptar mest av 

arbetstiden konstrueras vara det som är viktigast att lägga tid på. Medan fördjupning inom ett 

område som informanten stöter på mer sällan artikuleras vara mindre viktigt och prioriterat i en 

tidspressad arbetssituation. Vidare skapas en skillnad mellan vad som uttrycks som dagligt arbete 

och vad som uttrycks vara kompetensutveckling, dessa två aktiviteter överlappar inte varandra utan 

informanten artikulerar ett val mellan de två.  

Trots att kompetensutveckling i citatet ovan artikuleras som en motpol till det dagliga arbetet 

beskriver informanterna det även som något som kan ske i det dagliga arbetet. Att åka iväg på 

någon kurs eller utbildning är inte nödvändigt för att informanterna ska beskriva något som 

kompetensutvecklande, vilket även skildrats inledningsvis i detta kapitel. För att 

kompetensutveckling ska kunna ske i det dagliga arbetet krävs att arbetstagaren tar tid till att 

reflektera över det arbete som har gjorts och det som ska göras. Genom reflektion uttrycker 

informanterna att de kan fundera över vilka kompetenser de behöver i arbetet och vilka de behöver 

utveckla. Informanterna uttrycker att detta gör att de kan se vilken kompetensutveckling de är i 

behov av, vilket inte är möjligt med ett alltför pressat schema. Som svar på frågan om var 

kompetensutveckling sker svarar en av informanterna följande:

”När man frigör tid till dialog och reflektion, det är där den största kompetensutvecklingen 

egentligen sker. Det är där man hittar det man vill göra också. Vid reflektion, vid pauser i 

arbetsbelastning så hittar man 'Det här skulle jag vilja göra'.” (Citat 5, intervju 4)

I citatets första mening artikuleras att kompetensutveckling är något som man aktivt måste avsätta 

tid till och att på så sätt kan arbetstagaren verkligen utvecklas. Den kompetensutveckling som kan 

ske då arbetstagaren stannar upp i arbetet och tar en paus konstrueras som motsatsen till det dagliga 

arbetet, den arbetsbelastning som arbetstagaren vanligtvis har. Den andra meningen i citatet belyser 

26/48



hur ett uppehåll är nödvändigt för att informanten ska se vilken riktning hen vill ta, åt vilket håll hen

vill utvecklas i arbetet. Citatet konstruerar hur tiden kan motverka att kompetensutveckling sker, då 

tiden artikuleras vara en bristvara för tjänstemän inom kommunen. I informanternas tal om vad som

beskrivs ha störst värde och vad som ska prioriteras finns det motstridigheter. Dessa berör huruvida 

informanten ska jobba undan det som återfinns på skrivbordet för att känna kontroll eller om 

informanten medvetet ska avsätta tid för att ägna sig åt reflektion och kompetensutveckling. Utifrån

denna presentation av materialet kan vi se den oenighet som informanterna uttrycker gällande 

huruvida det dagliga arbetet kan ses som kompetensutveckling eller om dessa två står i kontrast till 

varandra. Detta tolkas därför som ett tecken var betydelse ligger närmare element.

Flertalet av informanterna beskriver även hur tidsaspekten är avgörande för hur erbjudande om 

kompetensutvecklingen tas emot. När informanterna har för lite tid för att utföra sitt arbete uttrycks 

deltagande i något kompetensutvecklande som stressande. Antingen för att de inte hinner med sitt 

arbetet om de går en utbildning eller för att de inte har tiden att införskaffa ny kunskap i arbetet. 

Nedanstående citat är taget ur ett sammanhang där informanten besvarar frågan vilka nackdelar som

kan finnas med kompetensutveckling.

”Jaa, man får mer ångest (...) Om man får kompetensutveckling och nya idéer och så är man 

jättetaggad och peppad och så kommer man hem så inser man att man inte har tid eller möjlighet.”

(Citat 6, intervju 10)

Den första meningen i citatet artikulerar hur resultatet av kompetensutveckling kan skapa oro och 

ångest. I den andra meningen utvecklar och förklarar informanten att det är de falska 

förhoppningarna om förändringsmöjligheter som kan verka ångestframkallande. I citatet uttrycks att

informanten får ambitioner till förändring när hen deltar i kompetensutveckling men att tiden 

begränsar möjligheterna till detta då informanten kommer tillbaka till arbetet. Att informanten ser 

att det finns andra sätt hen kan arbeta på men att tiden begränsar möjligheten att utföra 

förändringarna och att de nya tankegångarna inte kan tillvaratas artikuleras skapa negativa känslor 

hos informanten. Kompetensutvecklingen i sig konstrueras inte nödvändigtvis som något negativt, 

men de följder som informanterna beskriver att det kan få i samband med tidsbrist artikuleras som 

negativa. Ett mönster återfinns i informanternas tal där tid artikuleras som något som påverkar i 

vilken utsträckning informanterna tar del av kompetensutveckling, därmed kan det tolkas som ett 

tecken där betydelsen artikuleras närmare moment på skalan mellan element och moment.
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5.3 Syftet med kompetensutveckling 

I informanternas tal konstrueras kompetensutveckling som något som har flera syften. 

Utifrån organisationens perspektiv uttrycker informanterna att kompetensutveckling är av värde 

genom att de anställda kan bli effektivare i sitt arbetet och göra ett bättre jobb. Tack vare att de 

anställda har uppdaterad kunskap kan de ge bättre service till de medborgare som de kommer i 

kontakt med i arbetet. Citatet nedan är hämtat ifrån ett sammanhang där informanten svarar på 

frågan om det finns andra fördelar med kompetensutveckling än de personliga fördelar som hen just

berättat om.  

”Om vi blir mer kompetenta, eller om man hela tiden får utöka sin kompetens så bidrar det på 

något sätt till samhällsnyttan också. Man får effektivare arbetsplatser som gör ett bättre jobb.” 

(Citat 7, intervju 7)

I första meningen beskriver informanten hur kompetensutveckling medför positiva effekter både i 

och utanför organisationen. Kompetensutveckling konstrueras i citatet som något som bidrar till 

samhällsnyttan. Informanten artikulerar i den andra meningen att kompetensutveckling skapar en 

effektivare arbetsplats som generar att arbetet blir bättre utfört. Citatet kan tolkas som att 

organisationens syfte med kompetensutveckling är större än att enbart få kompetent personal 

nämligen att bidra till samhället vilket uppnås genom att kommunen utför arbetet mer effektivt. 

När organisationen erbjuder informanterna kompetensutveckling uttrycker informanterna att de 

ständigt utvecklas och arbetet beskrivs som mer tillfredsställande. Informanterna uttrycker även hur 

kompetensutveckling är något som kan vara positivt för dem även utanför arbetsplatsen, viss 

kompetensutveckling leder även till personlig utveckling. Att känna sig tillfredsställd i arbetet 

konstrueras som viktigt i informanternas tal och kompetensutveckling artikuleras som ett verktyg 

för att de ska bli tillfredsställda i arbetet. En informant tar det ett steg längre och uttrycker att hen 

ser det som ett sätt för kommunen att behålla sina anställda. Citatet är hämtat ifrån en kontext där 

informanten i slutet av intervjun tillägger att hen tror att det generellt erbjuds mycket 

kompetensutveckling inom kommunen, något som hen inte tror ät fallet inom privata företag. 

”Det har ändå gjort att jag har stannat ganska länge här, för jag tycker att jag alltid har fått lära 

mig nya saker både i jobbet och i utbildningar. Och det har inte blivit tråkigt.” (Citat 8, intervju 2)

I första meningen artikulerar informanten att det är värt att stanna kvar på arbetsplatsen eftersom 

hen får ta del av kompetensutveckling. Den andra meningen konstruerar kompetensutveckling som 

en väg till att jobbet ska fortsätta vara roligt. Detta kan tolkas som att informanten inte har ett behov
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av att byta jobb om hen kontinuerligt får utvecklas och jobbet då fortsätter vara roligt. I citatet 

konstrueras kompetensutveckling som det som fått informanten att stanna kvar inom kommunen 

genom att hen kontinuerligt fått ny kunskap och som ett verktyg för organisationen att behålla 

arbetstagarna. Detta genom att säkerställa att de ständigt utvecklas och är tillfredsställda med sitt 

arbete.

I intervjuerna beskriver flertalet av informanterna att de lär sig mycket genom att utbyta 

erfarenheter med sina kollegor eller med andra som jobbar på liknande positioner. Informanterna 

artikulerar erfarenhetsutbyte som ett bra tillvägagångssätt för att kunna lära sig nya saker i det 

dagliga arbetet och det kan vara det mest lärorika inslaget även under mer organiserade tillfällen så 

som kurser och utbildningar. En av informanterna förtydligar dock att även om man kan dela med 

sig av sina erfarenheter bör syftet med kompetensutvecklingen vara att deltagarna kan inhämta 

kunskap. Citatet nedan kommer från ett sammanhang där informanten berättar om en utbildning hen

gått där deltagarna hade olika professioner och arbetade inom olika verksamheter. 

”När det kom en fråga om det vi jobbade med så förväntades vi svara på den frågan. Och det blev 

ganska knepigt tycker jag. För visst kan vi ju dela med oss av det vi kan och det vi gör men jag 

känner inte att den pressen ska hamna på oss när vi är på en utbildning och det är tänkt att vi ska 

lära oss någonting. Så det tycker jag var lite, då kändes det inte som att man gick därifrån och 

hade lärt sig någonting. Utan mer att vissa saker hade jag lärt mig men det var kanske av ren tur, 

det var någon annan av oss som skulle bli utbildade som berättade det. Men det stod inte på 

schemat. Det var inte vad föreläsaren hade tänkt att förmedla utan var mer avhängigt på vilka som 

satt där bland oss.” (Citat 9, intervju 6)

Den första och andra meningen artikulerar en diskrepans och förvirring över vem som förväntades 

svara på de frågor som uppstod under utbildningen. Informanten beskriver en förväntan att 

föreläsaren ska vara kompetent nog att kunna svara på frågan och att deltagarna inte ska behöva ta 

på sig den rollen. Informanten artikulerar i den tredje meningen att de som är på utbildning ska lära 

sig och att kunskapen ska komma ifrån den som föreläser. Att informanten väljer att använda ordet 

press kan tolkas som en artikulation för att hen inte förväntade sig den situation och de krav som 

beskrivs. Istället blev kraven högre på deltagarna då de även behövde ta på sig rollen att förmedla 

kunskap. Citatet konstruerar dessa två separata roller, en där man som föreläsare förväntas vara den 

som lär ut och en där man som deltagare ska ta in kunskap och inte vara avgörande i om lärande 

sker. Den sista delen i citatet uttrycker tillfälligheten som grunden till de nya kunskaperna 

informanten fick med sig eftersom föreläsaren själv inte hade tänkt att lära ut dem. Syftet med 
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kompetensutveckling konstrueras vara att arbetstagaren som tjänsteman framförallt ska insupa 

kunskap och inte vara den som har ansvar för att lära ut. 

Konstruktionen gällande vad kompetensutveckling ska innehålla, hur den ska vara utformad samt 

vilken kunskap som anses vara mest relevant skiljer sig mellan informanterna. Vissa informanter 

uttrycker att kunskap är relevant om den hjälper arbetstagaren att göra ett bättre jobb direkt medan 

andra menar att relevant kunskap ska göra att arbetstagaren ser arbetet ifrån ett större perspektiv. En

av informanterna uttrycker att kunskap som lärs ut inte heller får vara för spretig eftersom det kan 

leda till att hen får för mycket kunskap att ta i beaktande när beslut ska tas. En annan informant 

artikulerar det som problematiskt när det som lärs ut under utbildningar inte alltid fungerar i 

praktiken eftersom vissa problem hen stöter på i sitt arbete inte går att lösa på grund av 

lagstiftningen. En förändring av dessa förutsättningar som arbetstagarna har att förhålla sig till kan 

endast ske genom politiska beslut som tidigare beskrivits under avsnittet en politiskt styrd 

arbetsplats. Informanterna beskriver även att utbildningar som inte ger ny och relevant kunskap 

resulterar i att kompetensutvecklingen har tagit tid ifrån deras arbete eller att de ifrågasätter varför 

de deltog från första början. Åsikterna om vad informanterna ser som en lyckad och bra 

kompetensutveckling som de sedan har nytta av i sitt arbete skiljer sig med andra ord åt och pekar 

på att betydelsen för detta tecken ligger närmare element. Däremot beskriver samtliga informanter 

att det som lärs ut måste vara av relevans för arbetet för att syftet med kompetensutvecklingen ska 

uppnås. Artikulationerna om detta är överensstämmande i informanternas tal och kan tolkas som ett 

tecken vars betydelse ligger närmare moment. Artikulationerna om relevant kompetensutveckling 

exemplifierar hur informanternas tal kan konstruera både moment och element i en och samma 

kontext.

Citatet nedan är taget från ett sammanhang där informanten efter att ha talat länge om vilka fördelar

som finns med kompetensutveckling får svara på frågan om hen ser några nackdelar med det.

”Ja absolut. När den inte är relevant. När det inte har någonting som helst med att göra med mitt 

eget arbete. Som sagt, jag säger det återigen med risk för att upprepa mig all kunskap är fin men 

ibland 'Vad ska jag med den här kunskapen till? Vad ska jag med det här till överhuvudtaget?'” 

(Citat 10, intervju 3)

Informanten artikulerar i de tre första meningarna kunskap som i förhållande till arbetet är irrelevant

som något negativt. I de två sista meningarna beskriver informanten hur värdet på kunskapen 

ifrågasätts om den inte är användbar, trots hen uttrycker att kunskap är fint. Citatet konstruerar 
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arbetstagaren som tjänsteman som positivt inställd till kunskap om den är relevant och användbar i 

arbetet och om det inte är fallet beskrivs kunskapen som betydelselös. Syftet med 

kompetensutveckling artikuleras därför som att arbetstagaren ska tillgodogöra sig verktyg och 

kunskap som kan användas i arbetet. Det som lärs ut ska stämma överens med de förutsättningar 

som arbetstagarens arbete har, kunskaperna måste kunna appliceras i det dagliga arbetet för att 

beskrivas som relevanta och användbara. 

Informanterna beskriver hur kompetensutveckling ska resultera i att de kan utföra sitt jobb bättre 

genom att de blir mer kompetenta, kunniga och att de ser sitt arbete ifrån nya perspektiv. Vissa 

informanter beskriver även att det gör att de blir mer självsäkra i sitt jobb. Ytterligare ett tecken 

närmare moment återfinns i informanternas tal då samtliga informanter artikulerar 

kompetensutveckling som något som har positiva effekter. Att informanter kan utföra jobbet bättre 

på grund av det i längden även resulterar i att de kan ge bättre service till medborgarna. Detta citat 

kommer från en kontext där informanten ombeds beskriva vilka fördelar som finns med 

kompetensutveckling. 

”Kompetensutveckling och då menar jag verkligen i vid mening, alla olika typer av 

kompetensutveckling som du får, allt syftar ju till att vi på något sätt ska göra ett bättre jobb för 

våra invånare. Det är ju det, våra medborgare. Det är allt.” (Citat 11, intervju 1)

I citatets första mening artikuleras kompetensutveckling som ett verktyg arbetstagaren kan använda 

sig av för att utföra sitt arbete bättre. Vidare artikuleras att vikten av att informanten gör ett bättre 

jobb är av intresse för fler än hen själv, en större nytta av kompetensutveckling konstrueras. 

Anledningen till att arbetstagarna strävar efter att göra ett bättre jobb beskrivs i slutändan vara att 

medborgarna ska få den bästa servicen. 

Att arbetstagarna inom kommunen med hjälp av kompetensutveckling ska göra ett bra jobb kan 

även kopplas till andra citat som tagits upp under detta avsnitt. En ekvivalenskedja skapas, där 

syftet med kompetensutveckling fastställs till att arbetstagarna ska göra ett bättre jobb. En 

ekvivalenskedja innebär att artikulationer tillsammans skapar betydelse (se Laclau & Mouffe, 

2008), begreppet har beskrivits mer omfattande i teorikapitlet. Då kraven från organisationen, på 

grund av den politiska styrningen, är i ständig förändring förändras även kraven på vilka 

kompetenser arbetstagarna behöver. För att kunna möta dessa krav krävs ständig utveckling (se citat

8, intervju 2) och flexibilitet hos arbetstagaren (se citat 2, intervju 7) som artikuleras av 

informanterna. För att uppnå denna utveckling krävs att arbetstagen har möjlighet att ta till sig och 

31/48



insupa ny kunskap som uttrycks av en av informanterna (se citat 9, intervju 6). För att de nya 

kompetenserna i slutändan ska vara av nytta för arbetstagaren så att hen kan göra ett bättre jobb 

krävs att kompetensutvecklingen är användbar och av relevans i det arbete som arbetstagaren utför 

(se citat 10, intervju 3). Informanterna uttrycker även hur vikten av att arbetstagarna utför ett bra 

jobb har betydelse för medborgarna i kommunen och samhället som helhet (se citat 7, intervju 7 och

citat 11, intervju 1). Tillsammans skapar dessa citat och artikulationer en ekvivalenskedja där syftet 

för kompetensutveckling konstrueras vara att arbetstagaren som tjänsteman gör ett bättre jobb och 

att detta i slutändan gagnar de medborgare som tar del av kommunens service. 

5.4. Rollerna arbetstagare och chef

I talet om kompetensutveckling skapas ramar för och förväntningar på rollerna arbetstagare och 

chef. Dessa eftersöks genom det diskursteoretiska begreppet subjektpositioner (se Laclau & 

Mouffe, 2008), begreppet har förklarats utförligare i teorikapitlet, för att besvara uppsatsens andra 

frågeställning. I materialet har två arbetstagar-subjektpositioner återfunnits, den första av dessa 

omfattar majoriteten av informanterna och chefen beskrivs i relation till denna subjektposition som 

närvarande i arbetet. Framförallt två av informanterna uttrycker en större självständighet gentemot 

chefen, delar av intervjuerna som beskriver denna relation mellan arbetstagare och chef ligger till 

grund för den andra arbetstagar-subjektpositionen. Viktigt att tydliggöra är att båda arbetstagar-

subjektpositionerna syftar till att synliggöra informanterna som tjänstemän. De två arbetstagar-

subjektpositionerna beskrivs utförligare och citat exemplifierar dem längre ner i detta avsnitt.

Majoriteten av informanterna uttrycker att när de får ta del av kompetensutveckling signalerar 

chefen eller arbetsgivaren att de satsar på dem personligen. Ett mönster kan återfinnas då flera 

informanter artikulerar detta som en signal på att de blir satsade på, det kan ses som ett tecken vars 

betydelse ligger närmare moment. Avbrottet i arbetet som kompetensutveckling ger artikuleras som 

lyxigt och att bli utvald konstrueras som positivt för arbetstagaren då detta uttrycks skapa en känsla 

av betydelsefullhet i arbetet. Citatet nedan är från ett sammanhang där informanten ombeds berätta 

om erfarenheter av kompetensutveckling. Informanten berättar att hen fick gå utbildningar innan 

hen hade fått en tillsvidaretjänst och var ny på arbetsplatsen.

” (…) Det känns ju ändå bra att arbetsgivaren ändå signalerar att 'Vi satsar på att du ska lära dig 

det här, fortbilda dig' liksom. För man kan inte allt man behöver kunna när man kommer från 

direkt från universitetsutbildningen. Så det var ju en positiv signal som jag fick då.” (Citat 12, 

intervju 8)
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Citatets första och sista mening artikulerar hur arbetstagarens möjlighet att lära sig nya saker genom

kompetensutveckling kan tolkas som ett uttryck för att chefen som arbetsgivarrepresentant ser 

potential i arbetstagaren, någon man vill satsa på och ha kvar inom organisationen. Den andra 

meningen i citatet belyser att kompetensutveckling konstrueras som ett komplement och en vidare 

utveckling till den utbildning som informanten fått från universitetet. Citatet uttrycker också hur 

universitetsutbildningen inte har gett tillräckliga kunskaper för att informanten ska klara av de 

arbetsuppgifter hen ska utföra på arbetsplatsen. Kompetensutveckling kan tolkas som det verktyg 

som kan ge arbetstagaren de specifika kunskaperna som är viktiga för just denna arbetsplats, det är 

inget som hen kan få med sig från universitetet. Det kan också tolkas som ett verktyg chefen kan 

använda sig av för att visa den anställde uppskattning och visa att det finns en långsiktigt vilja inom 

organisationen att behålla den anställde. Chefen interpelleras i detta citat till den subjektposition 

som har makten över kompetensutvecklingen, som kan välja att skicka en signal till arbetstagaren 

att organisationen vill behålla den anställde. Citatet konstruerar samtidigt det som vi tolkar som den 

första arbetstagar-subjektpositionen som någon som måste anpassa sig till chefen när det kommer 

till möjligheten att utföra sitt arbete på ett riktigt sätt. 

Sju av tio informanter uttrycker ett delat ansvar mellan arbetstagare och chef när det kommer till att 

ta initiativ till kompetensutveckling. I intervjuerna återfinns mönstret att chefen beskrivs som den 

som har ett övergripande ansvar när det kommer till fördelning av kompetensutveckling på 

arbetsplatsen. Informanternas chefer interpelleras i subjektpositionen chef som den som har 

möjlighet att ur ett ovanifrånperspektiv se vilka kunskaper arbetstagarna behöver och vilka 

kunskaper som kommer behövas i framtiden, både gällande vilka utbildningar en arbetstagare ska 

åka på och i lärande i det dagliga arbetet. I motsats till detta interpelleras informanterna i den första 

arbetstagar-subjektpositionen som konstrueras som en person som har svårt att överblicka sin 

arbetssituation på grund av ett stort fokus på det egna arbetet och tidsmässiga skäl. Det ansvar som 

tillfaller arbetstagaren rör främst att söka information i det dagliga arbetet, den mer kontinuerliga 

kompetensutvecklingen. Men även här efterfrågar informanterna i stor utsträckning bekräftelse från 

chefen på att de tänker rätt och att de i vissa fall får ta tid från dagliga arbetsuppgifter till att 

fördjupa sig inom något område som beskrivits i avsnittet tidens inverkan (se citat 4, intervju 8). 

Som svar på frågan på vems initiativ kompetensutveckling sker svarar en av informanterna 

följande:  

”Ibland så blir vi alla insnöade i vår egen profession på något sätt och man kanske gärna vill ha 

kompetensutveckling på det som undermedvetet är roligt eller det här behöver jag veta mer om. 
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Men det kan ibland behövas någon annan som säger att 'Nej, jag tycker faktiskt att du behöver lära

det här, det här behöver vi faktiskt i gruppen, ni två behöver faktiskt åka på denna konferensen.' 

Men då gäller det att det finns tid för de som är chefer att de har möjligheten att ha den 

överblicken, att kolla runt hörnet.” (Citat 13, intervju 1)

I citatets första mening artikulerar informanten hur hen som arbetstagare kan fastna i det egna 

arbetet i för stor utsträckning, hen begränsas till att se vilken typ av utbildning som är viktig eller 

rolig för hen själv. Fortsättningen av citatet konstruerar chefen som lösningen på detta problem, 

genom möjligheten till översikt av arbetsplatsens behov och vad som är av vikt för hela gruppen. 

Subjektpositionen chef är den som artikuleras ha möjlighet att se arbetsplatsen i sin helhet medan 

arbetstagaren endast kan se sitt eget arbete. Trots att informanten uttrycker att mer kunskap behövs 

inom något område för det eget arbete beskrivs chefens åsikt väga tyngst i vad som är viktigt att 

fokusera på. Detta kan tolkas som att subjektpositionen chef har störst inflytande över vilken 

kompetensutveckling arbetstagaren tar del av, vilken typ av lärande som ska prioriteras. 

Citatet nedan är hämtat ur ett sammanhang där en av informanterna beskriver fördelningen av 

ansvaret mellan sig själv som arbetstagare och chefen utifrån frågan vilka kompetenser hen behöver

i sitt arbete. Citatet är informantens svar på frågan hur hen gör för att ta reda på den kunskap som 

behövs i arbetet. 

”Jag kan känna mig stark. Jag har faktiskt tagit reda på saker själv på google, andra 

organisationers hemsidor och kollat upp lagrum. Men i slutändan sitter jag där med min egen 

tolkningsprocess, det hade ibland varit skönt med någon som säger så här ska du göra, så här ska 

du tänka.” (Citat 14, intervju 3)

De två första meningarna konstruerar informanten som självsäker när hen själv kan gå vidare i 

arbetet med hjälp av den information som letats upp. I den sista meningen efterfrågas dock tydligare

riktlinjer från chefen hur de nya kunskaperna ska hanteras och bearbetas. Här artikuleras att 

subjektpositionen chef även i det dagliga arbetet ska guida arbetstagaren i rätt riktning för att 

arbetstagaren ska kunna kompetensutvecklas. Att informanten efterfrågar stöd från chefen i 

tolkningsprocessen av den information hen tillgodogjort sig tyder på att chef återigen interpelleras i 

den subjektposition som har det övergripande ansvaret för kompetensutveckling, den som vet var 

arbetstagaren ska landa i sin läroprocess. 

Att chefen är den som har det övergripande ansvaret att ta initiativ till kompetensutveckling 

motsägs dock av två informanter som beskriver att de har större inblick i vad som är av relevans för 
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dem. För dessa två informanter kommer initiativet sällan från chefen eftersom den självständighet 

de artikulerar att deras arbete innebär gör att det är de själva som har möjlighet till överblick. 

Därmed beskrivs informanterna ha stort ansvar över att se vilka kompetenser som behöver 

utvecklas och vilket utbud som finns att tillgodose detta behov. Dessa informanter interpelleras i 

den andra arbetstagar-subjektpositionen som är mer självständig och inflytelserik i avgörande av 

vad som är relevant kompetensutveckling.

Citatet nedan är hämtat ur en kontext där informanten berättar om erfarenheter av 

kompetensutveckling och hur hen ofta själv fått söka upp de utbildningar som varit av relevans. I 

citatet beskriver informanten hur hen går till väga om hen hittat något kompetensutvecklande som 

verkar vara av intresse. 

”Ja då går jag till min närmaste chef då, 'Det här skulle jag vilja gå på'. Och jag har jättesvårt att 

tro att h*n skulle säga nej. Om h*n ser en koppling och jag tycker att det är bra så får man gå på 

den.” (Citat 15, intervju 5)

I citatets första mening artikuleras hur arbetstagaren är den som initierar kompetensutveckling, den 

som först ser att en utbildning är av relevans. Vidare uttrycks hur arbetstagarens åsikt väger tungt i 

chefen val om informanten får gå eller inte. Chefen är närvarande i beslutsprocessen men 

arbetstagaren artikuleras ha ett större inflytande eftersom hen skulle bli förvånad ifall chefen skulle 

säga nej till något hen ser som intressant. Likheten som går att utläsa mellan den första och den 

andra arbetstagar-subjektpositionen är att den person som har möjlighet till en överblick över 

arbetet artikuleras som den som bäst kan avgöra om viss kompetensutveckling är relevant. I de fall 

då arbetstagaren har ett mycket självständigt arbete, som kan kopplas till den andra arbetstagar-

subjektpositionen, kanske chefen inte vet vilken typ av kompetensutveckling som är relevant. Detta 

gör att arbetstagaren får större utrymme och får lägga fram belägg för chefen om något är av 

intresse. För båda arbetstagar-subjektpositionerna krävs dock att chefen är med i beslutsfattandet för

att arbetstagaren ska kunna ta del av någon typ av mer formell kompetensutveckling så som en kurs 

eller en utbildning. 

En sammanfattning av de mönster som återfunnit i materialet och som beskrivits presenteras i nästa 

kapitel. Vidare diskuteras analysen i relation vill vald teori, hur valet av metod kan ha påverkat 

analysen samt analysen i förhållande till den forskning som tidigare presenterades. Avslutningsvis 

presenteras områden som utifrån studiens resultat skulle vara intressant att studera ytterligare.  
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6. Avslutande diskussion

I intervjuerna kan ett mönster utläsas att det politiska inflytandet uttrycks påverka tjänstemännens 

arbetssituation och att de förändringar som sker genom politiska beslut förutsätter en flexibel 

arbetstagare. Tjänstemannen beskrivs ha en högre kunskapsnivå om verksamheten är politikerna 

och en acceptans gällande detta uttrycks hos informanterna. Vidare artikuleras att tid är en 

begränsad resurs inom kommunen och att detta påverkar möjligheterna till deltagande i 

kompetensutveckling. Det råder oenighet hos informanterna hur det dagliga arbetet beskrivs i 

förhållande till kompetensutveckling. Vissa uttrycker att arbetet kan vara en form av 

kompetensutveckling om tid för reflektion finns medan andra artikulerar kompetensutveckling som 

en motpol till det dagliga arbetet. Vidare uttrycker informanterna att tiden begränsar möjligheten att

ta till sig och applicera de kunskaper de tillägnar sig genom kompetensutveckling. 

Sammanfattningsvis konstrueras den politiska styrningen och tid vara förutsättningar som sätter 

ramarna för informanternas arbetssituation och något de i arbetet måste förhålla sig till.  

Syftet med kompetensutveckling konstrueras i informanternas tal utifrån deras perspektiv som 

arbetstagare men de beskriver även syftet ur ett organisationsperspektiv. Informanterna beskriver 

hur kompetensutveckling syftar till att skapa en effektivare arbetsplats vilket artikuleras som 

positivt för organisationen och i slutändan medborgarna. En mängd syften för dem som arbetstagare

uttrycks också, däribland att informanterna insuper ny och relevant kunskap som är användbar i 

arbetet. Kompetensutveckling artikuleras även bidra till arbetstagarnas utveckling både personligen 

och i arbetet. Den ekvivalenskedja som skapas utifrån intervjuerna konstruerar 

kompetensutveckling med syftet att arbetstagarna ska göra ett bättre jobb och därmed kan ge bättre 

service till medborgarna i kommunen. Således kan vi utläsa att flera syften konstrueras i materialet 

som kan kopplas till uppsatsens första frågeställning. Trots att informanternas konstruktion av 

kompetensutvecklingen syfte är spretiga kan vi med hjälp av ekvivalenskedjan binda samman dessa

och utläsa syftet att arbetstagaren som tjänsteman kan göra ett bättre jobb. 

I materialet återfinns två subjektpositioner för arbetstagaren, dessa är inte otvetydiga utan en mängd

mönster har återfunnits i materialet. Den första arbetstagar-subjektpositionen som informanterna 

interpelleras i uttrycks behöva anpassa sig efter chefens beslut och har inte själv alltid möjlighet att 

se vilken kompetensutveckling hen är i behov av. Den andra arbetstagar-subjektpositionen som 

informanterna interpelleras i beskrivs ha större överblick över arbetet än chefen. Den arbetstagare 

som interpelleras i denna subjektposition bör därför själv ta intiativ till kompetensutveckling och 

har stort inflytande över vad som anses relevant och nödvändigt. Subjektpositionen chef förväntas 
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vara den som i slutändan beslutar om kompetensutveckling ska ske i förhållande till båda 

arbetstagar-subjektpositionerna. Subjektpositionen chef beskrivs även ha ett ovanifrån-perspektiv i 

förhållande till den arbetstagare som interpelleras i den första arbetstagar-subjektpositionen. Detta 

eftersom chefen konstrueras vara den som kan se vilken kompetensutveckling verksamheten är i 

behov av. Genom dessa subjektpositioner kan vi se ramarna för rollerna som konstrueras i 

informanterna tal och på så sätt besvara uppsatsens andra frågeställning. Arbetstagarrollen 

konstrueras vara två stycken och i talet om kompetensutveckling skiljer sig förväntningarna och 

handlingsutrymmet åt mellan dessa två roller i relation till chefen. Den chefsroll som konstrueras i 

relation till båda arbetstagarrollerna har det yttersta beslutsfattandet i talet om kompetensutveckling.

Valet att använda diskursteori för att besvara uppsatsens frågeställningar har gjorts med 

utgångspunkt i och lett till ett fokus på att synliggöra de mönster som återfinns i kommunalanställda

tjänstemäns tal. Vi har inte strävat efter att förändra eventuella maktstrukturer som synliggjorts i 

materialet, som exempelvis den kritiska diskursanalysen syftar till och som har beskrivits i 

uppsatsens teorikapitel. Genom att använda diskursanalysens teoretiska remverk kan vi inte säga 

något om informanternas upplevelser, känslor eller uppfattningar. Det vi med hjälp av teorin kan 

uttala oss om är hur informanterna använder sig av språket och den betydelse som skapas genom 

dessa konstruktioner. 

Att genomföra intervjuer har möjliggjort att vi kunnat beskriva hur tjänstemän inom kommunen 

talar om kompetensutveckling och vilka överensstämmelser och motsättningar som finns i detta tal. 

Valet att utgå från en intervjuguide och inte bestämda frågor grundar sig i viljan att låta 

informanternas tal styra intervjuerna. Däremot är vi medvetna om att vår respons och följdfrågor 

kan ha påverkat informanterna i svaren och vilka områden som berörts. För att kunna analysera 

svaren utifrån en diskursanalytisk ansats med fokus på vad som sägs har vi under intervjuernas gång

bett informanterna utveckla resonemang eller förklara vad de menar i en viss situation. Detta har 

gjorts för att situationen inte ska tolkas fel utan istället sträva mot att släppa de tankar vi själva har, 

något alla individer har, om situationen. Hur valet av metod har format och påverkat utfallet av 

analysen har även diskuterats i metodkapitlet under avsnitten ansats och metodologiska 

överväganden. Vidare kommer metodvalets påverkan på materialet att diskuteras fortlöpande i de 

nedanstående avsnittet utifrån de olika aspekter av resultatet som behandlas. 

6.1. Analysen i relation till tidigare forskning 

Informanternas konstruktion av syftet med kompetensutveckling kan kopplas till det 
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organisationsperspektiv som presenterats i kapitlet tidigare forskning. I materialet artikulerar 

informanterna att de blir personligt satsade på om de får ta del av kompetensutveckling och 

beskriver det som lyxigt. Att få kompetensutveckling i stor utsträckning har till och med lett till att 

en av informanterna stannat kvar på arbetsplatsen (se citat 8, intervju 2). Om man ser detta i ljuset 

av resultatet från Knoke och Yangs (2003) studie som beskrivits i kapitlet tidigare forskning är det 

rimligt att arbetsgivare satsar på generell training då det kan vara något som gör att arbetstagare 

väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. Utöver att informanterna artikulerar att kompetensutveckling

ger en personlig utveckling och att arbetsgivaren satsar på dem beskriver de samtidigt hur det 

resulterar i effektivare arbetsplatser (se citat 7, intervju 7). Detta kan tolkas som ett uttryck för det 

mönster Hjort (2008) beskriver där kompetensutveckling ska leda till effektivare organisationer och 

det teknologisk-funktionella perspektivet som beskrivits utifrån Ellström och Kock (2008) under 

kapitlet tidigare forskning. Samtidigt kan detta också ses som ett utryck för det som beskrivits som 

det institutionella perspektivet (se Ellström & Kock, 2008), ifall talet snarare syftar på idéen att 

kompetensutveckling ger effektivare organisationer framför att organisationerna faktiskt blir mer 

effektiva. 

Att arbetslivserfarenhet skulle hämma kompetensutveckling och att dess syfte inte uppnås uttrycks 

inte i det insamlade materialet. Detta står i kontrast till Paloniemis (2006) resultat som beskrivits i 

kapitlet tidigare forskning. Att arbetslivserfarenhet skulle leda till att informanter inte tar till sig nya

kunskaper som lärs beskrivs inte av informanterna, de uttrycker istället att kompetensutveckling gör

att jobbet fortfarande är roligt (se citat 8, intervju 2). En möjlig anledning till att vårt material 

motsäger Paloniemi skulle kunna vara att informanterna uttrycker att de arbetar i en organisation 

som ständigt förändras på grund av den politiska styrningen (se citat 1, intervju 8). En av 

informanterna (se citat 2, intervju 7) beskriver att det föränderliga arbetet kräver att arbetstagaren är

flexibel och hanterar dessa ständiga förändringar. Ett sätt att möta dessa förväntningar artikuleras i 

intervjuerna vara att ta del av ny kunskap som är av relevans för arbetet (se citat 9, intervju 6 och 

citat 10, intervju 3). Då förutsättningarna inom kommunen kan förändras från månad till månad 

kanske inte den arbetslivserfarenhet som informanterna har är tillräcklig för att hantera dessa. 

Kompetensutveckling kan tolkas som ett verktyg för arbetstagaren att ständigt besitta den 

kompetens som krävs för att kunna utföra arbetet inom kommunen och möta de krav som ställs på 

hen som tjänsteman. 

När informanterna tar eller får tid till reflektion uttrycker de att de upptäcker vad de vill göra och 

vilken kompetensutveckling de är i behov av. Detta kan kopplas till de förutsättningar för och 

fördelar av reflektion som utifrån Ellström och Kock (2008), Sandberg (2000) och Nansubuga m.fl. 
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(2015) beskrivits under kapitlet tidigare forskning. Utifrån detta kan tiden tolkas som en viktig 

aspekt att ta hänsyn till i arbetet och vid kompetensutveckling. Detta är även något som uttrycks 

explicit av en informant (se citat 5, intervju 4) som beskriver att den största kompetensutveckling 

sker när tid frigörs till reflektion och dialog. 

Att informanterna uttrycker att kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet och att de får nya 

kunskaper genom sina kollegor kan relateras till de studier av Paloniemi (2006) och Paulsson m.fl. 

(2005) som beskrivits under kapitlet tidigare forskning. Däremot pratar informanterna i större 

utsträckning om olika typer av kurser och utbildningar än kompetensutveckling i det dagliga arbetet

när de ombeds beskriva erfarenheter av kompetensutveckling. Denna avsaknad kring uttryck av 

kompetensutvecklande erfarenheter i det dagliga arbetet kan tolkas som att det är svårare att 

beskriva dessa då syftet att uppnå kompetensutveckling kanske inte är lika uttalat som vid ett 

kurstillfälle. De frågor som ställdes under intervjuerna har självfallet också påverkat vilka svar 

informanterna gett. Trots att vi inför intervjuerna medvetet försökte öppna upp frågorna för att inte 

styra informanterna att beskriva endast utbildningar och kurser upplevdes vissa svårigheter i att på 

ett naturligt sätt fråga om informanternas erfarenheter av kompetensutveckling i det dagliga arbetet 

utan att styra dem för mycket. Vi är medvetna om att vi som hållit intervjuerna också är del av den 

diskurs som råder kring kompetensutveckling i samhället i stort och är därmed är delaktiga i att 

skapa förutsättningarna för intervjuerna. Denna svårighet med att tala om erfarenheter av 

kompetensutveckling i det dagliga arbetet skulle kunna tolkas som ett uttryck för att syftet bör vara 

explicit uttryckt för att tolkas som kompetensutveckling. Att informanterna stundtals också 

beskriver det dagliga arbetet som en motpol till kompetensutveckling, tiden kan antingen läggas på 

kompetensutveckling eller att utföra arbetet (se citat 4, intervju 8), kan ses som en bidragande kraft i

svårigheten att tala om kompetensutveckling i det dagliga arbetet.

Tillfredställelse i arbetet och personlig utveckling återfinns både i det insamlade materialet och den 

tidigare forskningen som presenterats, däremot är anställningsbarhet inget som informanterna 

beskriver till skillnad från den tidigare forskningen som presenterats. Den tillfredställelse i arbetet 

och personliga utveckling som beskrivits utifrån Ellström och Kock (2008) och Nordin (2008) i 

kapitlet tidigare forskning kan även återfinnas mönster av i materialet. Att flertalet av informanterna

i princip endast arbetat inom kommunen och att informanterna stannat kvar för att de fått fortsätta 

utvecklas och lära nytt (se citat 8, intervju 2) kan tolkas som tecken på den karriärtillfredställelse 

som beskrivits utifrån De Vos m.fl (2011). Anställningsbarhet är däremot inte något som 

informanterna talar om i större utsträckning under intervjuerna, detta trots att det enligt Nordin 

(2008) finns ett fokus inom arbetslivet på just anställningsbarhet och att kompetensutveckling enligt
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del Carmen m.fl. (2012) leder till anställningsbarhet. Denna tystnad skulle vara intressant att studera

vidare eftersom informanternas tal skiljer sig från den tidigare forskning som presenterats. Denna 

tystnad skulle kunna grunda sig i studiens utformning, att intervjuguiden eller vi som intervjuare 

exempelvis inte öppnade upp för att informanterna skulle prata om anställningsbarhet. Tystnaden 

kring anställningsbarhet skulle också kunna tolkas som ett uttryck för informanternas trygghet, som 

diskuteras i nedanstående stycke. Om informanterna konstruerar anställningen som trygg och 

beskriver trivsel på arbetsplatsen kanske de inte fokuserar på huruvida de är anställningsbara eller 

inte. Detta eftersom de då inte nödvändigtvis strävar efter att söka sig vidare till en annan 

arbetsplats. Huruvida detta stämmer överens med arbetssituationen inom kommunen eller ej är dock

något som bör studeras vidare med ett tydligare fokus på kopplingen mellan trygghet och 

anställningsbarhet i kontexten kommunen ifall uttalanden gällande detta kan göras. 

Informanterna uttrycker i stor utsträckning att det finns ett delat ansvar när det kommer till att vem 

som tar initiativ till kompetensutveckling på arbetsplatsen. Om man ser detta utifrån Tjosvolds m.fl.

(1998) resultat kan det tolkas som ett uttryck för att chef och arbetstagare genom ett delat ansvar 

tillsammans kan sätta upp mål med kompetensutvecklingen som stärker relationen. Hur 

informanterna konstruerar relationen till chefen kan även kopplas till Peterssons (2007) studie av 

den flexibla konsultbranschen som beskrivits under kapitlet tidigare forskning. Vi kan se samma 

mekanismer i informanternas tal som hos konsulterna, men i motsats till konsulterna i Peterssons 

studie beskriver informanterna stor tillit till chefen. Chefen konstrueras i förhållande till den första 

arbetstagar-subjektpositionen som den person som har möjlighet att se arbetsplatsen och 

arbetssituationen ur ett ovanifrånperspektiv. Informanterna beskriver stort förtroende för att chefen 

kan se vilken typ av kompetensutveckling som är av relevans. Detta kan tolkas som ett uttryck för 

att chefen hjälper arbetstagaren att uppnå resultat genom att ge hen de rätta verktygen. Detta till 

skillnad mot konsulternas chefer som beskrivs skapa en osäkerhet och illojalitet då fokus ligger på 

att arbetstagaren själv uppnår resultat. Det förtroende för chefen som konstrueras i den första 

arbetstagar-subjektpositionen kan även kopplas till det stöd som konsulterna efterfrågar från chefen.

Detta beskrivs av en informant (se citat 14, intervju 3) som efterfrågar stöd från chefen i 

läroprocessen eftersom chefen är den som i slutändan vet vilken kunskap som är relevant. 

Ytterligare en konstrast mellan vårt material och Petersons (2007) studie är den utbytbarhet som 

konsulterna pratar om i stor utsträckning. Att detta inte artikuleras i det insamlade materialet kan 

antingen vara ett resultat av den intervjuguide som använts eller som ett uttryck för att 

utbytbarheten inte återfinns inom kommunen. Att undersöka ifall arbetstagare inom kommunen i 

större utsträckning beskriver sin anställning som trygg jämfört med andra arbetsplatser är något som
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skulle vara intressant att undersöka vidare. 

Om analysen av materialet tolkas i förhållande till Grönlunds (2007) och Paulssons m.fl (2005) 

forskning kan vi se mönster som pekar på att den andra arbetstagar-subjektpositionen som 

konstrueras både har hög kontroll och höga krav på sig i kompetensutvecklingssituationen. 

Subjektpositionen uttrycks ha stort ansvar i att hitta kompetensutveckling som är av relevans och 

stort inflytande i beslutsfattande vilket skapar höga krav och stor kontroll för arbetstagaren som 

interpelleras i den andra arbetstagar-subjektpositionen. Den första arbetstagar-subjektpositionen 

konstrueras däremot mer otydligt i förhållande till denna modell då informanterna inte artikulerar 

vilka krav som finns på dem i kompetensutvecklingssituationen i samma utsträckning. Därför skulle

denna subjektposition behöva studeras vidare för att kunna placeras i modellen. 

6.2. Slutsats

Den slutsats som kan dras med utgångspunkt i analysen är att syftet som konstrueras skiljer sig från 

det som beskrivits inledningsvis i uppsatsen. I inledningskapitlet beskrivs kompetensutveckling 

enligt aktörer som Unionen och analysgruppen Arbetet i framtiden leda till att arbetstagaren får 

ökad kompetens och utifrån kunskapssamhällets förutsättningar ökade möjligheter till att behålla 

sitt arbete och kunna byta arbete (se Nordström m.fl., 2015; Unionen, 2011). Informanterna 

konstruerar däremot syftet med kompetensutveckling som att de som arbetstagare ska göra ett bättre

jobb på arbetsplatsen. Kompetensutveckling beskrivs som ett verktyg för att möta de föränderliga 

krav som ställs på kommunalanställda tjänstemän på grund av den politiska styrningen, inte som 

något de använder för att ta sig ifrån arbetsplatsen. Även chefsrollen artikuleras påverka 

kompetensutvecklingssituationen för arbetstagaren då chefen är den som fattar det slutgiltiga 

beslutet om arbetstagaren ska delta eller ej. Det beskrivs som nödvändigt att chefen har denna 

position eftersom tid artikuleras begränsa arbetstagarens egen möjlighet till att lägga tid på både de 

dagliga arbetsuppgifterna och kompetensutveckling, tidsbristen kan göra att arbetstagaren måste 

välja det ena eller andra. 

Som tidigare nämnts kan vi se en mängd fält som skulle kunna studeras vidare. Att studera 

kompetensutveckling inom kommunen i förhållande till det dagliga arbetet skulle vara intressant. 

Att kompetensutveckling i materialet artikuleras som en motpol till det dagliga arbetet skulle vara 

givande att utforska mer omfattande. Med ett uttalat syfte att studera kompetensutveckling i form av

dagligt arbete skulle antagligen andra nyanser synliggöras än vad som återfunnits i vårt material. 

Utifrån vad som framkommit i det insamlade materialet i förhållande till den tidigare forskning som
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presenterats ser vi att en studie som undersöker huruvida tjänstemän inom kommunen beskriver sin 

anställning som trygg skulle vara givande. Att vidare undersöka om kommunalanställda beskriver 

sin anställning som trygg och koppla detta till anställningsbarhet skulle ge ytterligare en dimension. 

Att kompetensutveckling beskrivs leda till ökad anställningsbarhet och trygghet av fackförbunden 

Unionen och Finansförbundet, som beskrivits i inledningskapitlet, men att dessa två inte kopplas 

samman av informanterna i det insamlade materialet menar vi ökar intresset för en sådan typ av 

studie. Vidare menar vi att en undersökning av hur fackförbund har skapat betydelse för begreppet 

kompetensutveckling i arbetslivet över tid skulle vara intressant att undersöka i relation till de 

resultat som framkommit i denna uppsats. Detta skulle vara berikande eftersom fackförbunden är de

organisationer som representerar arbetstagarna och därmed kanske kan påverka arbetstagares tal om

kompetensutveckling. 
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8. Bilagor

8.1. Bilaga 1 - Intervjuguide
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8.2. Bilaga 2 – Missivbrev

Hej xx!

Vi är två studenter som läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid sociologiska 

institutionen, Uppsala universitet. Under hösten ska vi skriva vår C-uppsats som ska behandla 

synen på kompetensutveckling inom kommuner. Vi är intresserade av hur personal inom kommunen 

på tjänstemannapositioner men utan chefsansvar ser på kompetensutveckling. Handledare under 

uppsatsarbetet är Daniel Normark som nås på telefon 0702 -485049 eller via mail på 

daniel.normark@ekhist.uu.se.

I vårt uppsatsarbete ska vi intervjua 10 personer totalt som har den typ av tjänstemannaposition 

inom kommunen som vi tidigare beskrev. Vi skulle vilja intervjua fem anställda hos er inom XX 

kommun. Tanken är att intervjuerna ska genomföras under vecka 46. Utifrån organisationsskissen 

över er verksamhet verkar det som att personal inom förvaltningarna bäst överensstämmer med det 

slags intervjupersoner som vi har tänkt oss. Tror du att vi kan hitta intervjupersoner som stämmer in

på våra önskemål inom förvaltningarna? 

Om så är fallet: Har du möjlighet att hjälpa oss att komma i kontakt med några sådana som kanske 

kan vara intresserade av att delta i vår undersökning?

Vänliga hälsningar,

Caroline Berkelind och Martina Roos Holmborg
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