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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka och jämföra olika diskurser i styrdokument från offentlig 

förvaltning kring medarbetarna och deras kompetensutveckling. De frågeställningar som bear-

betades var:  

- Vilka likheter och skillnader fanns mellan förvaltningarna i diskursen kring medarbe-

tarna.  

- Vilka likheter och skillnader fanns mellan förvaltningarna i diskursen kring medarbe-

tarnas kompetensutveckling.  

Arbetet utfördes genom en kvalitativ metod där vikten av orden och hur de tolkas och konstru-

erar diskursen studerades. Urvalet till studien baserades på Stockholms stads offentliga hand-

lingar och planer som beskriver medarbetare och deras kompetensutveckling. I studien bidrog 

stadsledningskontoret och 13 av Stockholms 14 stadsdelar med dokument. För att finna diskur-

sen i dokumenten användes diskursanalys som metod. 

Likheterna och skillnaderna i diskursen kring medarbetarna var att stadsledningskontoret var 

tydliga i sin formulering och beskrivning kring medarbetarna och medarbetarskapet. I stadsde-

larnas dokument benämndes medarbetarna olika och dokumenten var minde utförliga i sin be-

skrivning kring medarbetarskap. Stadsledningskontoret visade visioner kring medarbetarskap 

och utveckling samt hur de skulle nå dit men detta återspeglades inte tydligt i stadsdelarnas sätt 

att formulera sina planer.  

Likheterna och skillnaderna i diskursen kring kompetensutveckling var att även inom kompe-

tensutveckling var stadsledningskontorets dokument tydligt formulerade, de förklarade vad 

som var kompetensutveckling och beskrev vad de betraktar är kompetens.  I stadsdelarnas do-

kument var begreppet kompetensutveckling ofta använt men innebörden av kompetens besk-

revs inte. En likhet mellan dokumenten var de argument som belyste ändamålet med kompe-

tensutveckling. Dessa ändamål var att öka kvalitén i verksamheterna, att nå målen och att med-

arbetarna behövde grundutbildning.  

 

 

Nyckelord: organisationsutveckling, kompetensutveckling, lärande, medarbetare 
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Abstract 

The purpose of the study was to examine and compare different discourses in steering docu-

ments from public administration on the subject of employees and their professional develop-

ment. The issues that were processed were: 

- What were the similarities and differences between the public administrations in the 

discourse around the employees. 

- What were the similarities and differences between the public administrations in dis-

course around the employees’ professional development. 

The work was performed using a qualitative method where the weight of the words and how 

they are interpreted and used to construct the discourse was studied. The selection to the study 

was based on public documents and plans describing employees and their professional devel-

opment from the city of Stockholm. The city executive office and 13 of the 14 districts of the 

city contributed with documents to the study. To find the discourse in the documents the 

method of discourse analysis was used. 

The similarities and differences in the discourse around the employees was that the city execu-

tive office were clear in their wording and description around the employees and employeeship. 

In the districts’ documents employees were referred to differently and the documents were less 

extensive in their description of employeeship. The city executive office showed a vision 

around employeeship and development and the path to get there but that was not reflected in a 

clear way in the wording used in the districts’ plans. 

The similarities and differences in the discourse around professional development was that in 

the same way as for the discourse around the employees the documents from the city executive 

office was clearly formulated, they explained what professional development is and described 

how they define competence. In the documents from the districts the term professional devel-

opment was often used but the meaning of competence was not defined. A similarity between 

the documents was the arguments used to highlight the purpose of professional development. 

The purpose of professional development was to increase the quality of the work, to reach the 

set out goals and that the employees needed a basic education in their field of work. 

 

 

Keywords: employees, professional development, organization development, learning 
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”Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord. Dina ord formar dina handlingar. 

Dina handlingar formar dina vanor. Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din 

framtid.” 

                          Mahatma Gandhi 

1. Inledning  
Under det senaste decenniet har områden som kunskap, kompetens och lärande fått allt större 

fokus inom såväl företag som offentlig förvaltning. Kunskap är en färskvara, det livslånga lä-

randet har blivit en väg till att möta de krav som arbetet ställer idag och för att möta framtiden. 

Med anledning av det ökande intresset för kompetensutveckling och det livslånga lärandet har 

det forskats och skrivits en hel del om området. En stor del av en ledares uppgift är att leda 

lärande och kunskapsprocesser. Andersson menar, i likhet med Ellstrom att lärande är att indi-

viden får ändrade kompetenser eller kunskaper. De utvecklade färdigheterna är långvariga och 

uppkommer i samverkan med omvärlden. Lärande är en kontinuerligt pågående process och 

kan vara både planerad eller oplanerad.1  

Fokus för studien ligger i de språkliga processerna, hur diskursen kring medarbetarna och deras 

kompetensutveckling beskrivs. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra olika dis-

kurser kring medarbetarna och deras kompetensutveckling.  I denna studie kommer det utföras 

en diskursanalys på planer och dokument från offentlig verksamhet. Jag ska jämföra Stock-

holmsstads gemensamma planer och styrdokument kring kompetensutveckling och därtill även 

undersöka kommunstyrelsens styrdokument samt stadsdelarnas dokument och planer kring dis-

kursen om medarbetarna och deras kompetensutveckling.  

Detta arbete skrivs inom pedagogiskt ledarskap. I dagens kunskapssamhälle framhålls allt of-

tare att ledares viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. 

Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda en verksamhet så att förutsättningar 

skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat bland medarbetarna. Som ledare ska man även 

främja lärande som är relevant för verksamhetens mål, uppgifter och utveckling. Komplexiteten 

i att arbeta i en ledande position är grunden för mitt intresse för ledarskap. Maktkampen mellan 

olika politiska parter och andra intressenter. Messick och Kramer beskriver att ledarskap bygger 

på relationer, relationen mellan ledaren och gruppen. Att det är i den relationen ledaren kan 

förändra attityder, värden och mål hos gruppen. Oavsett gruppstorlek kan ledaren omvandla 

individens mål till gruppens gemensamma mål.2 

Om fenomenet ledarskap ska kunna existera behöver det finnas en relation mellan ledaren och 

gruppen, gruppen består av individer. Medarbetare som individer och dennes kompetensut-

veckling och lärande är ett kapital som kommunerna förvaltar vilket påverkar den lärande or-

ganisationen då en organisation är uppbyggd på individer. Enligt nationalencyklopedins ordbok 

beskrivs begreppet medarbetare med en person som samarbetar med andra i visst arbete, van-

ligtvis i ett tämligen kvalificerat arbete.3  

Kunskaper om diskurserna kring medarbetarna och deras kompetensutveckling kan medföra att 

ledare vill utveckla sitt sätt att kommunicera för att med det få ett annat resultat i sin verksamhet 

                                                             
1 Andersson, 2000, s.83 
2 Messick & Kramer, 2005, s.53 
3 www.ne.se  150914 

http://www.ne.se/
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genom att få ett nytt förhållningsätt via reflektioner kring hur kommunikationen sker både i tal 

och i skrift. Chefers samt politikers tro och tankar påverkar deras ord och handlingar kring 

medarbetarna och deras kompetensutveckling. De handlingarna påverkar vanor och värden 

inom den kommunala varsamheten och den kommunala varsamheten ansvarar för en stor del 

av den samhällsservice som finns. Hur den samhällsservicen bedrivs påverkar framtiden för 

brukarna och de som arbetar inom organisationen. 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs kommunal organisation samt kompetensutveckling för att ge en bak-

grund till studiens syfte och frågeställningar.  

2.1 Kommuner 
Innebörden från olika ord och meningar från ledarna påverkar hur offentliga och privata orga-

nisationer ser på sig själva. Offentliga och privata organisationers syn på sig själva påverkar 

resultaten och utvecklingsförmågan.  Offentlig sektor är en skattefinansierad verksamhet som 

bedriver samhällsservice och allmän struktur. Verksamheter som ingår i den offentliga sektorn 

är omsorg, utbildning, rättsväsenet, försvar, kollektivtrafik och infrastruktur. Kommuner har 

tillgång till ett stort humankapital. Det kapitalet innefattar kommunens anställdas utbildning, 

kompetenser och färdigheter. För att stimulera, bibehålla och utveckla tillväxten i kommunen 

är medarbetares fortbildning väsentlig. Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. 

Offentlighetsprincipen infördes 1766 och är en viktig del av vårt lands demokratiska statsskick. 

Tanken är att medborgarna ska kunna sätta sig in i vad olika myndigheter gör.4 

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de 

viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Det finns 290 kommuner 

i Sverige. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag.5 Sveriges Kommuner 

och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, 

landsting och regioner. SKL beskriver att kompetensutveckling av alla anställda är en strategisk 

fråga och ska ses som en investering för framtiden. SKL beskriver att i kommuners lednings-

strategier framgår det att ”utvecklingsarbete är en ständig process som ska pågå i syfte att ut-

veckla den kommunala verksamheten”. Utvecklings- och kvalitetsarbete bedrivs för att anpassa 

verksamheter efter nya och förändrade krav från kommunmedlemmar, lagstiftning och omvärl-

den i övrigt.  Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten 

bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på sedan bestämmer varje kommun själv hur stor 

kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.6  

 

2.2 Stockholms stads kommunala organisation 
Stockholms stads kommunala organisation beskrivs i figur 1.  

                                                             
4 Sveriges kommuner och landsting, 2011, s.1  
5 www.skl.se  150224 
6 www.skl.se  150224 

http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
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Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i staden. Under 

kommunfullmäktige finns kommunstyrelserna som leder och 

samordnar verksamheterna. Kommunstyrelsen är stadens cen-

trala politiska ledning. Stadens huvuduppdrag enligt lag är att 

ansvara för: socialtjänst, skolväsende, plan- och byggfrågor, 

hälso- och miljöfrågor, renhållning och avfallshantering, rädd-

ningstjänst, vatten och avlopp, ordning och säkerhet samt tra-

fikreglering. För att göra det finns det olika förvaltningar som 

ansvarar för dessa områden. Stadsledningskontoret är kommun-

fullmäktiges och kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret bi-

träder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i deras upp-

drag att effektivt leda och samordna hela den kommunala verk-

samheten. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för den kommunala 

servicen i stadsdelen så som kommunal förskola, grundskola, 

äldreomsorg och bibliotek.7 

Stockholms stad är indelat i 14 stadsdelsförvaltningar utifrån geografiskt område. Varje stads-

delsområde består av flera stadsdelar.  De stadsdelsområdena är Bromma, Enskede-Årsta-Van-

tör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby- 

Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö samt Östermalm.  Tjänste-

mannaorganisationen är indelad i 14 stadsdelsförvaltningar med ansvar för merparten av den 

kommunala servicen, 14 fackförvaltningar och 18 bolag. Koncernledningen för stadens bolag 

ingår i stadsledningskontoret. De 14 stadsdelsförvaltningarna har ansvar för större delen av den 

kommunala servicen inom sitt geografiska område. Varje förvaltning har en nämnd som är po-

litiskt ansvarig men staden har en gemensam kommunalskatt och stadsplanering. Det är kom-

munfullmäktige som fördelar pengar och beslutar om övergripande mål och riktlinjer för sta-

dens olika verksamheter. Stadsdelsnämnderna fördelar sina tilldelade pengar efter lokala behov. 

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för fritidsverksamhet, förskola, försörjningsstöd, konsu-

mentrådgivning, lokala näringslivsfrågor, lokala stadsmiljöfrågor, renhållning och skötsel av 

parker samt parkeringsanvisningar, service och omsorg kring personer med funktionsnedsätt-

ningar, social service samt äldreomsorg.8 

Stadsledningskontoret har ett övergripande ansvar för styrning och uppföljning av stadens verk-

samheter. Koncernledningen och stadens bolag ingår i stadsledningskontoret. Stadslednings-

kontoret är en ledningsfunktion för stadens samlade förvaltningar och organisationer, de följer 

upp och driver på så att kommunfullmäktiges beslut genomförs. De ska även säkerställa sunda 

finanser i staden på både lång och kort sikt, då genom aktiv ekonomistyrning. De analyserar 

och följer utvecklingen samt lämnar förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om 

förbättringar.9 

                                                             
7 www.stockholm.se/omstockholm   151104 
8 www.stockholm.se/omstockholm   151104 
9 www.stockholm.se/omstockholm  151104 

Figur 1. Visar kommunal organisation 

http://www.stockholm.se/om
http://www.stockholm.se/om
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2.3 Kompetensutveckling 
Alvesson och Sveningson lyfter att en organisations tillväxt bygger på hur organisationen arbe-

tar med sitt förändringsarbete, hur lätt nya saker implementeras i verksamheten samt hur krea-

tivt de löser de problem som inträffar. 10  I nationalencyklopedins ordbok beskrivs kompetens-

utveckling med att det är utveckling och lärande av kompetensen, särskilt hos anställda i ett 

företag eller offentlig sektor. Ordets historia kommer från början av 1990-talet.11 Anderson för-

klarar att nya kunskaper befästs genom att individen tycker att ämnet att relevant och intressant, 

det ska ge individen en känsla av meningsfullhet och en djupare förståelse. För stora mängder 

med ny information kan vara svåra att bearbeta det kan medföra att inlärningen blockeras.12  

Granberg och Ohlsson vill förtydliga att lärande hos medarbetarna är lika viktigt som produkt-

ion och tjänster för företagets utveckling. En organisation behöver väl utvecklade kärnkompe-

tenser hos sina anställda då de arbetar fram nya produkter och tjänster. Kompetensutveckling 

av arbetslaget kan även leda till en ökad känsla av delaktighet och tillhörighet. Kompetensut-

vecklingen kan ske fortlöpande och genom organisatoriska lärprocesser. En organisatorisk lär-

process går i flera steg. Det börjar med att medarbetaren införskaffar sig kunskaper, sedan ska 

medarbetaren eller arbetslaget utveckla de färdigheter de lärt sig och forma dem till något eget 

för att kunna använda dessa nya färdigheter i den egna verksamheten.13  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra olika diskurser i styrdokument från of-

fentlig förvaltning kring medarbetarna och deras kompetensutveckling.  

 Vilka likheter och skillnader finns mellan förvaltningarna i diskursen kring medarbe-

tarna. 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan förvaltningarna i diskursen kring kompetens-

utveckling.  

4. Tidigare vetenskapliga studier och forskning 
Syftet med följande avsnitt är att kartlägga tidigare vetenskapliga studier och forskning inom 

medarbetare, kompetensutveckling och ledarskap.  

För att göra avgränsningar har jag valt att i detta avsnitt använda litteratur som är relevant till 

mina frågeställningar kring medarbetarna och kompetensutveckling. Underrubriken medarbe-

tarskap, som finns i avsnittet behandlar undersökningens objekt, medarbetare och medarbetar-

skap. Rubrikerna: kompetens, kompetensutveckling och leda kompetensutveckling beskriver 

studiens andra objekt vilket är kompetensutveckling. För att studera vad det är som påverkar 

och förändrar objektet kompetensutveckling undersöks vad argumenten för kompetensutveckl-

ing hos förvaltningarna är. Dessa resultat av analysen har fått underrubriker i avsnittet: kvalité, 

nå målen och grundutbildning. 

                                                             
10 Alvesson & Sveningsson, 2007, s.280 
11 www.ne.se  150914 
12 Andersson, 2000, s.138 
13 Granberg & Ohlsson, 2009, s.134 

http://www.ne.se/
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4.1 Medarbetarskap 
Det finns många olika förklaringar och beskrivningar för hur en ledare är och bör vara. Det-

samma gäller de individer som är i gruppen som följer en ledare.  I det engelska språket används 

begreppet followers för att beskriva personen som ledaren har en ledarrelation till. Northouse 

beskriver att ledare och followers är båda involverade i ledarskapsrelationen.  

“Leaders are not above or better than followers. Leaders and followers must be 

understood in relation to each other and collectively. They are in the leadership 

relationship together- and are two sides of the same coin.”14 

Liknande beskrivning ges av Massick och Kramer om relationen mellan ledaren och gruppen. 

“Leaders and followers become linked in a mutually beneficial relationship 

through the exchange of benefits.”15 

De förklarar vidare att några av fördelarna kan vara att ledaren ger visioner och ledning i hur 

en person eller en grupp kan uppfylla mål som de skulle haft svårigheter i att nå till själva.16 I 

den svenska ledarskapslitteraturen diskuteras och lyfts relationen mellan ledaren och gruppen. 

Den direkta översättningen från engelskans followers till svenskans följare används inte på 

samma sätt i det svenska språket.  

I det svenska språket används begreppen medarbetare och medarbetarskap vid beskrivning och 

benämning av någon som arbetar inom ett företag eller i en organisation. Begreppet medarbe-

tarskap härstammar från fackförbunden där man på 50-talet arbetade fram en upplevelse om att 

arbetarnas medbestämmande skulle stärka företaget skriver Kilhammar.17 Vidare förklarar Kil-

hammar att i medarbetarskapsbegreppet innefattas även begreppet medarbetare. I organisat-

ioner beskrivs ofta hur det finns medarbetarsamtal. Vid medarbetarsamtal ska den anställda och 

chefen prata kring den anställdes arbetsinsats, utvecklingsmöjligheter och dennes upplevelser 

av sin arbetssituation. Genom medarbetarenkäter får individen möjlighet till att anonymt berätta 

om sin arbetssituation och hur den upplever olika saker. På 1990-talet ökade användningen av 

begreppet medarbetare och medarbetarskap som ett effektivitetsverktyg då arbetare och tjäns-

temän båda skulle kallas för medarbetare. Medarbetarskap syftar till att ha organisationens mål 

i fokus. Medarbetarnas egna förhållningssätt gentemot organisationen och synen på sin arbets-

situation som medarbetare påverkar den gemensamma värdegrunden och medarbetarens möj-

lighet till helhetssyn samt flexibilitet.18  

Medarbetarskap bygger på ett större ansvar hos de anställda; att medarbetarna bidrar och arbetar 

för att öka kvalitén och resultaten i organisationen.  Innebörden av begreppet medarbetarskap i 

organisationen och medarbetarnas uppfattning av begreppet bygger på hur begreppet förts ut i 

organisationen. Organisationens idé om medarbetarskap bygger på de behov som finns, om 

medarbetare känner och utvecklar medarbetarskap utvecklas organisationen då medarbetarna 

tar ett större ansvar för att tillfredsställa de behov som finns i organisationen tillägger Kilham-

mar.19  

                                                             
14 Northouse, 2010, s.4 
15 Messick & Kramer, 2005, s.82 
16 Messick & Kramer, 2005, s.83  
17 Kilhammar, 2011, s.21 
18 Kilhammar, 2011, s.23 
19 Kilhammar, 2011, s.211 
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4.2 Kompetens 
Det finns en rad definitioner av begreppet kompetens i forskning och teorier. Men det finns en 

gemensam grundidé som bygger på att kompetens handlar om en individs eller en organisations 

förmåga att utföra vissa uppgifter eller aktiviteter förklarar Bennich.20 Kompetens som begrepp 

kan diskuteras och förklaras i termer av kunskap, förmåga till tillämpning samt motivation. 

Olika kompetenser tillhör olika kompetensplattformar. När kompetensplattformarna överlappar 

varandra skapas en inlärningsprocess. Strategisk inlärning bygger på att den som bedriver in-

lärningen har visioner, tydliga mål och syften med vad inlärningen ska resultera i. De visionerna 

bör vara förankrade i organisationens identitet då dess innehåll och riktning styr utvecklingen 

av betydelsefull kompetens tillägger Eneroth.21  

 

Begreppet kompetens benämner en individs kunskaper. Ellstrom och Kock förklarar att den 

kompetensen definieras och beskrivs av individen själv eller någon annan. Någon annan som 

definierar kompetensen kan exempelvis vara en arbetsgivare som söker någon med en viss 

kompetens för att kunna utföra ett visst arbete. Kompetens definierar vad som krävs för att 

utföra en uppgift och det manifesteras av kapaciteten hos en individ att hantera en specifik 

situation. Formell kompetens är en individuell egenskap som man mäter genom utbildningsnivå 

eller examen.22 Callewaert belyser att det inte bara är genom teoretisk kunskap individer till-

skansar sig kunskaper och kompetenser. Det finns en praktisk kompetens som man skaffar ge-

nom praktisk teori. Den kunskapen sitter i kroppen, den har individen inskaffat sig genom prak-

tisk erfarenhet där lärandet sker genom att utföra och hantera olika händelser och uppgifter.23  

 

Personalens kompetenser styr deras handlande i vardagligt agerande och beslutsfattande. De 

dagliga besluten som grundar sig på personalens kompetenser har ledningen begränsad möjlig-

het att påverka. Organisationen ansvarar för att personalens kompetens svarar mot vissa be-

stämda uppgifter och detta kontrolleras genom personalrekrytering samt fort och vidareutbild-

ning av personal. Personalens kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att kunna styra 

organisationens innehåll och kvalité. Lundgren belyser även att personalens kompetens ges ofta 

stor vikt i organisationen men att personalens kompetenser och utvecklingsmöjligheter un-

derskattas av ledningen i verksamheten.24  

 

Det är viktigt att ge resurser till utbildning och andra former av kompetensutveckling då det är 

en av nyckelfaktorerna bakom produktivitet, utveckling och innovativa idéer. Ellstrom och 

Kock belyser att ett av problemen med kompetensutveckling i arbetslivet är politikers förhål-

lande kring kompetens och utveckling.  Om de medarbetare utan formell kompetens får den 

kompetensen eller inte beror på hur politiker diskuterar och förhåller sig till möjligheten till 

arbetsplatsrelaterat lärande. 25  Arbetsplatsrelaterat lärande och kompetensutveckling inom 

äldrevården är komplex och svårbestämbar. De kortsiktiga och nationella satsningarna som görs 

lyckas sällan, då deras fokus ligger på nationella program där formell utbildning dominerar. 

                                                             
20 Bennich, 2012, s.17 
21 Eneroth, 199, s.236 
22 Ellstrom & Kock, 2008, s.7 
23 Callewaert, 1999, s.218 
24 Lundgren, 1999, s.226 
25 Ellstrom & Kock, 2008, s.14 
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Perspektivet är kortsiktigt. I stället menar Bennich att organisationen borde satsa på att kombi-

nera individuell och organisatoriskt lärande så att kvalitén och verksamheten utvecklas på ett 

hållbart sätt.  Kompetensutveckling är ett långsiktigt arbete som kräver integrerade lärstrategier 

där erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap kompletterar varandra genom olika lärstrategier. 

Det behöver finnas stöd från ledning och politiker så att resurserna garanteras långsiktigt.26  

 

Individuell kompetensutveckling ger ökad arbetsnöjdhet. Individen skapar fördelar av olika for-

mer av utbildning. Utbildning ger motivation till mer utbildning, vilket ger ett ökat intresse för 

kontinuerlig fortbildning. Det ger individen ökat intresse för lärande samt ökat intresse för ett 

visst ämne. Individuellt lärande ger möjligheter till karriärutveckling. Utbildning och lärande 

ger även en ökad psykosocial utveckling då det ger ökat självförtroende och positiv självbild.27 

Vidare förklarar Ellstrom och Kock att i studier om kompetensutveckling i små till medelstora 

företag kunde man urskilja effekter av individuell utveckling. Individuell utveckling gav ökat 

kunnande i att bättre kunna hantera kommande uppgifter. Det gav ökat intresseför för att lära 

sig nya saker i arbetet samt ökad motivation till nytt lärande. Utbildning gav individen en större 

helhetsbild av arbetet vilket medförde förhöjt ansvarstagande över sina arbetsuppgifter.28  Russ 

tillägger att för ökad individuell utveckling kan individen träna på att reflektera i nuet. Individen 

ska tränas i att betrakta det som sker. Att tänka tillbaka på vad som hände och hur något hände 

samt vilka följder det fick. Det för att kunna göra förändringar till det bättre nästa gång det 

händer.29  

 

4.3 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling kan även ses som en förteckning på olika åtgärdssystem för att påverka 

kvalifikationer i en verksamhet. Granberg förklarar att kompetensutveckling ger ett ökat lärande 

både hos individen och organisationen vilket för med sig en ökad förmåga till utveckling. Ökat 

kunnande hos individ och organisation ger samhället en ökad tillväxt. Däremot handlar inte 

ökad kompetens bara om ökad utbildningsnivå, det kan vara en ökad praktisk kompetens, t.ex. 

hur olika arbetsgrupper är i sin sociala kompetens då de möter människor.30 Vidare beskriver 

Lundgren att i tjänsteproducerande organisationer är den enskilde medarbetarens kompetens av 

central betydelse då dennes kompetens påverkar verksamhetens innehåll. Den individuella 

kompetensen avgör vilka handlingsalternativ som övervägs och vilka handlingar som utförs. 

Kompetens är viktigt för de arbetsuppgifter den enskilde utför.31  

 

Det är viktigt på vilket sätt individen ser på utbildning och andra former av kompetensutveckl-

ing då en positiv syn på lärande är en förutsättning för fortsatt utveckling. Lärandet sker indi-

viduellt och på individnivå men individens utveckling ger en ökad produktivitet i organisat-

ionen. Ellstrom och Kock beskriver att individens möjlighet till lärande bygger på hur individen 

ser på sitt lärande. Att individen ser sig själv som aktivt lärande och tar sitt ansvar för sin ut-

veckling.32  

                                                             
26 Bennich, 2012, s.83 
27 Ellstrom & Kock, 2008, s.8 
28 Ellstrom & Kock, 2008, s.18 
29 Russ, 2002, s.66 
30 Granberg, 1996, s.58 
31 Lundgren, 1999, s.210 
32 Ellström, 2008, s.4 
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Mezirow beskriver närmare kring konstruktiv utveckling, genom självreflektion. Individen ska 

se på sig själv, sitt lärande och sina handlingar som ett objekt. Individen ska gå ifrån sig själv 

och se på det som sker från en annan vinkel. Genom att se sitt lärande från en annan vinkel 

tydliggörs för individen handlingar och beteenden. Genom att problematisera och reflektera 

utvecklas individen och finner nya kunskaper och egna vägar.33 Liknande beskriver Irakli att 

det är hos individen motivationen för utveckling växer, att individen upplever en positiv för-

ändring i arbetet efter ett utvecklingsarbete.34 

4.4 Leda kompetensutveckling 
Lärande organisationer enligt Boud är organisationer där medarbetarna hela tiden utvecklas och 

lär sig nya saker. I lärande organisationer växer både individen och gruppen parallellt. Medar-

betarna lär tillsammans, i arbetslaget delas reflektioner och nya tankar skapas. Det är i relation-

erna i arbetslaget som individen känner ett sammanhang, i det sammanhanget skapas ett syfte 

vilket är viktigt i lärande organisationer.35 Langelotz tillägger att en stor del av lärares kontinu-

erliga kompetensutveckling sker kollektivt genom grupphandledning. Det kallas learning com-

munities där man i grupp diskuterar, samtalar och lyfter händelser eller dilemman som är kopp-

lade till yrkets problematik. Learning communities lyfts ofta fram som bra redskap för att skapa 

kompetensutvecklingsprocesser i gruppen, men hur utvecklande det är för individen klargörs 

inte lika ofta.36 Boud klargör att i en reflekterande kultur känner alla i gruppen sig trygga med 

varandra, det finns en vetskap i gruppen om att de inte kommer blir avvisade om de skulle yttra 

fel saker.37 Däremot lyfter Langelotz att genom att tala om sitt yrke och sin yrkesskicklighet 

skapas subjektspositioner. Det kan beskrivas med de ramar som framställer hur yrket ska prak-

tiseras samt de normer och värdering som finns inom organisationen.  Det skapar en kollektiv 

kompetensutvecklingspraktik i relation till individen.  I den kollektiva utvecklingen finns risker 

av att individens utveckling stigmatiseras. När de kollektiva ramarna för yrkets praktik är för 

snäva och direkta kan det medföra att individen slutar att tänka och reflektera själv.38  

 

För verksamhetens utveckling måste ledare finna vägar för att hitta och stimulera de som har 

potentialen till att bli framgångsrika och kunniga inom entreprenörskap och företagande. Då 

måste ledaren stötta människorna lika mycket som vid goda produkter om de vill nå ett visst 

mål. På vilket sätt en individ eller organisation ser ett problem är avgörande för utvecklingen 

hos individen eller organisationen. Organisationer behöver träna sina medarbetare i att se lös-

ningsorienterat. Att träna på att se problem som något bra för då kan något som inte fungerar 

lösas. Genom att finna lösningar så utvecklas individen och verksamheten. Det är individen 

som ska känna att den har möjligheter att utvecklas i sitt arbete och i organisationen. Thomson 

tillägger även att när individen känner stöd från organisationen och ledningen ökar känslan av 

att vilja utvecklas. Det behövs olika handlingar för att nå dit att individen ska känna och finna 

sin potential. Det görs mycket undersökningar på produkten och processen i dagens verksam-

heter när det handlar om innovation men man glömmer bort människan. För att en individ ska 

kunna finna sin fulla potential behövs andra människor som guidar och leder processen, samt 

                                                             
33 Mezirow, 2003, s.49-53 
34 Irakli, 2008, s.470 
35 Boud, 2006, s.135 
36 Langelotz, 2013, s.260 
37 Boud, 2006, s.37 
38 Langelotz, 2013, s.275 
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någon att bolla sina idéer med.39 Bennich belyser vikten av integrerat strategiskt lärande i verk-

samheterna. Om en arbetsplats ska fungera som en lärande miljö där kvalité formas och ut-

veckling sker behövs en organisation med stödjande struktur. Där det på arbetsplatsen finns, 

handledare, lärande möten, chefssamtal m.m. som kan stödja, praktisera och sammanfläta det 

teoretiska med det praktiska lärandet.40 

4.5 Kvalité 
Lindströms definiering av kvalité är samtliga funktioner och egenskaper hos en produkt eller 

tjänst som främjar dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. Koncep-

tet produkt i meningen inkluderar både resultat av aktiviteter eller processer och själva aktivi-

teten och produkten. Kvalité är baserat på relationen mellan kundens förväntningar och den 

tjänst som erhålls. Det kräver kundfokus för att få hög kvalité. Kunden kan vara en privatperson, 

en myndighet eller annan som är beställare, köpare eller i behov av produkten.41 Vidare förkla-

rar Granberg att professionella yrkesutövare bildar tillsammans kunskapsorganisationer i det 

offentliga systemet där kommuner kan vara både uppdragsgivare och brukare. Kunder är de 

som använder systemet, det kan vara privatpersoner eller kommunen själv. Uppdragsgivaren 

kan vara staten eller kommunen och den huvudsakliga beställaren. Staten och kommunen beta-

lar medparten av verksamhetskostnaderna. Huvudmannen utsätts för påverkanförsök från bru-

kare och politiker. Brukaren visar intresse och kan göra olika val i vilka verksamheter de vill 

tillhöra inom samma marknad. Brukarna är de som konsumerar tjänsterna, är denne en privat-

person betalar ofta den en mindre del av kostnaden för tjänsten eller ingenting alls.42  

Produktionsfunktioner är väsentliga för att få hög kvalité. Dessa funktioner är personaltäthet, 

personalens utbildning och hur många brukare det är per anställd beskriver Mörk och Hans-

pers.43 Hartman håller inte med utan tillägger att det är svårt att mäta kvalité. När den sanna 

kvalitén inte går att mäta används i stället så kallade falska kvalitetsmått. De falska kvalitets-

måtten används för att det går att mäta och redovisa. Utfallet blir inte det optimala då verksam-

heterna styrs av den uppföljning som görs. Verksamheten styrs då mot falska kvalitetsmål. 

Då utvärderingar på kvalité görs på mått som visar personaltäthet i stället för mått som visar de 

resultat tjänsten ger i forma av friska patienter, välmående funktionshindrade eller elevers kun-

skaper skapas olika målbilder. Fel typ av mått kan ge konsekvenser så som betygsinflation. Är 

det höga betyg som visas upp och redovisas blir drivkraften att generera bra betyg istället för 

att drivkraften skulle vara att eleverna tillgodogör sig bra kunskaper. Fokus på fel typ av kvalité 

kan vara ett problem för den offentliga producenten.44 

4.6 Nå målen 
Kompetensutveckling används för att nå målen. Målstyrning används för att beskriva önskvärda 

resultat för att ge verksamheten en viss inriktning och ett visst innehåll som samtidigt klargör 

organisationens centrala värden. Målstyrningsformuleringar används av organisationer för att 

förknippas med en viss idealisering över hur organisationen rationellt och logistiskt fungerar. 

Ett syfte med målstyrning är att mäta en organisations effektivitet. Lundgren förklarar att hur 

                                                             
39 Thomson, 2004, s.1084  
40 Bennich, 2012, s.85 
41 Lindstöm, 1994, s.256 
42 Granberg, 1996, s.208 
43 Hartman, 2011, s.5 
44 Hartman, 2011, s.271 
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målen formuleras påverkar hur de som ska formulera och utföra verksamheten tolkar dem. En 

svårighet med inriktningsmål är att de är svåra att utvärdera då de är så brett formulerade. Mål-

styrning har en stor roll vid utformningen av riktlinjer inom områden inom den kommunala 

sektorn, men effekterna av dem är mindre än vad de skrivna målen formulerar.45 

 

I likhet skriver Eneroth att de förändringar och förhållningssätt en vision stödjer, alternativt 

driver kan vara förankrad i organisationens identitet. Den identiteten utvecklas över tid genom 

strategiska betydelsefulla kompetensutvecklingar. En vision är en framtidsbild och kan ses som 

en del i en organisations identitetsbyggande. För att skapa en sådan funktion i visionen behövs 

flera moment. Moment som indikerar på förändring, utveckling och stävan framåt mot förbätt-

ring. Visionen behöver även förmedla en känsla av kontinuitet, meningsfullhet och trovärdig-

het.46 

5. Teoretisk utgångspunkt 
Den diskursanalytiska utgångspunkten i arbetet grundar sig på strukturalistisk och poststruktu-

ralistisk språkfilosofi, språket formar och tolkar hur vi ser på vår omvärld. Winter och Philips 

beskriver att vår ingång till verkligheten alltid går genom språket. Genom språket skapar vi 

bilder av verkligheten. De bilderna är aldrig avspeglingar av verkligheten utan tolkningar av 

andra språkliga bilder av verkligheten.47  

Mitt förhållningssätt till metoden och arbetet är i enlighet med socialkonstruktivismen. Winter 

och Philips beskriver att föreställningar formas av egna upplevelser, de upplevelserna formar 

och väljer de ord, uttryck och handlingar individen gör. Det medför att tiden och rummet man 

vistas i påverkar vad individen och organisationen kan lära sig och vad den uttrycker.48 Det 

visar sig i metoden i arbetet då det är i diskursen från stadsledningskontor och stadsdelarnas 

dokument kring medarbetarna och deras kompetensutveckling som är studiens urval.  

Vidare förklarar Winther och Philips att ett socialkonstruktivismens angreppssätt är att ha en 

kritisk inställning till självklar kunskap. Kunskapssynen är en kritisk inställning till att det vi 

ser och upplever är inte en objektiv sanning. Då vi betraktar och konstruerar kategorier gör vi 

det utifrån vår egen världsbild. Våra kunskaper är det vi upplever; vi ser inte en spegelbild av 

verkligheten utan en produkt av hur vi kategoriserar världen. Vår historiska och kulturella bak-

grund präglar vad och hur vi ser och beskriver ett ämne. Våra världsbilder och identiteter för-

ändras över tid och det sociala handlandet konstruerar sociala värden. Sociala värden innefattar 

kunskap, identitet och sociala relationer. Sociala processer upprätthåller vårt sätt att förstå värl-

den. I den sociala konstruktionen skapas gemensamma kunskaper. De kollektiva sanningarna 

skapas av sociala processer och konstruerar vad som är sanning och osanning genom processer. 

I dessa sociala världsbilder finns det tankar och förhållningssätt som är tänkbara och riktiga och 

det finns de tankar och förhållningsätt som är otänkbara. Olika världsbilder från olika sociala 

konstruktioner skapar därav olika sanningar och kunskaper vilket gör att individen handlar där-

efter och skapar nya sociala konstruktioner.49 

                                                             
45 Lundgren, 1999, s.187 
46 Eneroth, 1997, s.245 
47 Winther & Philips, 2000, s.15 
48 Winther & Philips, 2000, s.11 
49 Winther & Philips, 2000, s.11 
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Filosofen Michel Foucault levde från 1926-1984. Winter & Phillips beskriver att Foucault är 

den filosof som utformade diskursteori som metod. Enligt Foucault med flera är en diskurs som 

en beteckning av hur en viss språklig kategori höll sig till ett visst objekt samt hur språket 

beskrev det. Hur man beskriver ett objekt påverkar hur man ser och förhåller sig till objektet. 

Diskursen skapar en vision och en tanke om objektet samt att den tanken kommer att konstruera 

hur objektet förändras för att bli som den upplevs.50 Bergman och Boréus beskriver maktdi-

mensionen i diskursen. En diskurs både upprätthåller och förändrar maktrelationen. I diskursen 

grundläggs synen på objektet, vilket gör att politiken kring objektet kommer regleras kring den 

synen. Objektets handlingsutrymme blir då i stor utsträckning bestämd i diskursen.51 

I denna studie är medarbetarna och kompetensutveckling objektet i diskursen. Bolander förtyd-

ligar att ett objekt anger handlingens föremål. Objektet visar vem handlingen riktar sig mot 

samt vem som har fördelar eller nackdelar av handlingen. Subjekt beskriver någon som är aktiv. 

Det beskriver någon eller något som utför en handling.52 Objektet medarbetare och objektet 

kompetensutveckling är i dokumenten handlingens föremål. Medarbetarnas och deras kompe-

tensutveckling är objekten i dokumenten då dokumenten belyser deras fördelar eller nackdelar. 

Diskursen och dess konstruktivitet kan skapa att objektet går från passiv till aktiv och blir något 

som utför en handling.  

Winther och Philips beskriver Foucaults teori om att subjektet och ideologi är tätt knutna till 

varandra. Individen blir ett ideologiskt subjekt genom en interpellationsprocess. Interpellation 

är den process då språket konstruerar en social position vilket gör henne till ett ideologiskt 

subjekt. Genom att acceptera roller som mottagare för en viss information ansluter man sig som 

individ till den subjektsposition som interpelleringen har skapat.53  

6. Metod 
I detta avsnitt behandlas val av metod, metodansatsen, urvalet till studien, hur datainsamlingen 

har skett, vilka dokument som behandlas, genomförandet, validiteten, reliabiliteten och etiken 

i arbetet. 

6.1 Val av metod 
När man utför en studie finns det många olika metoder att tillgå. Studiens syfte och frågeställ-

ningar ska ligga till grund för metodvalet. I denna studie är syftet att undersöka och jämföra 

olika diskurser i styrdokument från offentlig förvaltning kring medarbetarna och deras kompe-

tensutveckling.  Då jag var intresserad av hur offentlig förvaltning framställer sina anställda 

och deras kompetensutveckling var diskursanalysen en givande metod. Bryman beskriver fyra 

framträdande teman i diskursanalysen. Diskursen är en av de aspekter som undersöks i studien, 

det är inte bara en metod utan diskursen har ett egenvärde. Diskursen är ett sätt att konstruera 

en specifik upplevelse på den sociala verkligheten. Diskursen är konstruktivistisk, sociala före-

teelser och hur deras mening presenteras speglar hur dispositionen hos ett objekt produceras. 

En av anledningarna till detta val av arbete ligger i mitt intresse för hur synen på och talet om 

anställda står i relation till den anställdes subjektskapande. Då är den konstruktivistiska delen 

                                                             
50 Winther & Philips, 2000, s.10 
51 Bergström & Boréus, 2012, s.498 
52 Bolander, 2005, s.167 
53 Winther & Philips, 2000, s.22 
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av diskursanalysen intressant. Tema tre i diskursanalysen, diskursen är en egen form av hand-

ling. Språket är ett medel för att åstadkomma eller utföra handlingar. En individs diskurs på-

verkas av den kontext som individen finns i eller ställs inför. I denna undersökning har den 

diskursiva handlingen behandlat vilka kontexter anställda benämns och beskrivs i samt vilka 

kontexter formuleras anledningen och behovet för de anställdas kompetensutveckling. Tema 

fyra, diskursen är retoriskt organiserad. Det vill säga att diskursen handlar om att hållfast for-

mulera en version av världen. Det finns en medvetenhet och en vilja att övertyga eller övertala 

andra i att diskursens version av värden är den rätta.54   

Frågeställningarna i arbetet bygger på vilka likheter och skillnader det finns mellan förvaltning-

arna i diskursen kring medarbetarna och deras kompetensutveckling. För att finna dessa likheter 

och skillnader valdes att studera olika benämningar av anställda och i vilken kontext de benäm-

ningarna fanns i de olika styrdokumenten. Bergström och Boréus beskriver att tecken, det vill 

säga beteckningar, det betecknade är termen och innehållet som kan analyseras i en diskursteori 

för att beskriva diskursens innehåll samt om det finns olika element som det råder kamp om 

eller motstrider varandra.55  

För att få kunskap kring hur man söker litteratur bokade jag in ett möte med en person som 

arbetar på Uppsala universitetsbibliotek. Personen visade hur man kunde söka i olika databaser 

för att finna litteratur. Jag sökte efter avhandlingar och akademiska artiklar. Libris är svenska 

bibliotekets gemensamma katalog, det finns 7 miljoner titlar i databasen.56 Diva är en portal för 

en gemensam söktjänst samt ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Det är 37 lärosäten och forskningssituationer som är knutna till portalen.57 Uppsala universi-

tetsbibliotek är ett fysiskt och ett digitalt bibliotek, där finns digitalt publicerade texter och 

samlingar.58 För att få mer kunskap kring ämnet användes två olika sökmetoder: manuell sök-

ning och i databaser. Det söktes på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida för att hitta avhand-

lingar, vetenskapliga artiklar, tidigare uppsatser och studentlitteratur. De ord som användes vid 

sökning i databaserna var: ledarskap, medarbetare, organisationsutveckling, kompetensutveckl-

ing, learning och organizations. De avhandlingar och tidigare artiklar som kom upp vid träff av 

ord tittades närmare på för att se om de innehöll något kring medarbetare eller kompetensut-

veckling. Referenslistorna i avhandlingarna och de vetenskapliga artiklarna lästes för att finna 

annan litteratur som kunde vara intressant och givande för arbetet kring kompetens, lärandeor-

ganisationer, medarbetarskap och kompetensutveckling. Om det i referenslistan fanns ett in-

tressant dokument så söktes de efter det dokumentet i databasen. 

6.2 Metodansats  
Bergström och Boréus förklarar att textanalysen som metod förekommer inom olika språk och 

samhällsvetenskaper då man vill undersöka hur olika föreställningar skapas eller de ramar som 

finns i en text eller texter. I olika slags textanalyser handlar det om att urskilja och undersöka 

olika delar av texter samt olika fenomen som går att relatera till texten. Diskursanalys är en 

inriktning från textanalysen, den används både av humanister och samhällsvetare. Enligt 

Foucault var diskursen ett uttryck som visade på de språkliga kategorierna som förhöll sig till 

                                                             
54 Bryman, 2011, s.476 
55 Bergström och Boréus, 2012, s.373  
56 www.libris.se  150925 
57 www.diva-portal.se  150925 
58 www.uppsalauniversitetsbibliotek.se  150925 

http://www.libris.se/
http://www.diva-portal.se/
http://www.uppsalauniversitetsbibliotek.se/
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ett objekt och hur vårat sätt att beskriva objektet påverkar hur objektet konstrueras och formas. 

De språkliga kategorierna är hur olika versioner av världen, samhället, händelser och den inre 

psykologiska verkligheten förhåller sig till objektet i diskursen. Diskursen är mer än språket 

som form.59  

Stadsdelarnas styrdokument och dokumenten från högre förvaltning har genomgått en diskurs-

granskning. För att visa hur de förhåller sig till och beskriver objektet medarbetare har doku-

ment granskats kring vilka begrepp som används vid benämning av medarbetaren. För att finna 

diskursen kring kompetensutveckling i dokumenten gjordes först en undersökning kring vilka 

begrepp som användes vid benämning av kompetensutveckling i dokumenten. För att ta reda 

på hur objektet konstrueras och formas i diskursen valdes att undersöka vilka olika argument 

det fanns i dokumenten kring kompetensutveckling.  

Winther och Philips skildrar att diskursanalys som metod finns inom samhällsvetenskapen. Den 

kan betraktas som en vetenskaps och samhällsteori. Den vilar på en socialkonstruktion vilket är 

en teori kring kultur och samhälle. Foucault beskrev och förklarade diskursanalysen som metod, 

han beskrev att en diskurs är ett uttryck för hur en särskild språklig grupp förhåller sig till ett 

visst objekt samt hur språket beskrev det. Hur man beskriver ett objekt påverkar hur man ser 

och förhåller sig till objektet. Diskursen skapar en vision och en tanke om objektet samt att den 

tanken kommer att konstruera hur objektet förändras för att bli som den upplevs.60 Bergström 

och Boréus tillägger att diskurs som begrepp är den språkuppfattning som betraktaren upplever 

vara den primära, det vill säga utsagor, ord och meningar som konstruerar något om en verk-

lighet utanför språket.  Text och diskursanalytiskt arbetssätt är inte bara en metod för analys av 

data utan en metodisk och teoretisk enhet. I den enheten kommer förhållningsätt till språkets 

roll i den sociala konstruktionen av världen. Text och diskursanalysen är ett av flera angreppsätt 

i socialkonstruktionistiska analyser.61 

Syftet med att analysera diskursen är enligt Foucault att synliggöra, undersöka och lyfta fram 

vikten i att kartlägga strukturer i olika kunskapsdiskurser, de mönster i vad som är tillåtet och 

betydelsefullt att tycka och säga och vad som är otillåtet och otänkbart, att belysa de olika pro-

cesser där kunskaper kontrolleras och begränsas för att skapa olika diskurser. Även om det 

skulle finnas olika angreppsätt och hypoteser kring ett ämne eller en situation skulle många av 

dem inte accepteras som betydelsefulla då dessa nya sätt att se på diskursen är begränsade av 

sociala, historiska eller kulturella mönster och uppfattningar.62 För att finna de mönster i vad 

som är tillåtet och betydelsefullt att tycka i dokumenten samt vad som är otillåtet och otänkbart 

är frågeställningarna i arbetet vilka likheter och skillnader finns mellan förvaltningarna i dis-

kursen kring medarbetarna samt vilka likheter och skillnader finns mellan förvaltningarna i 

diskursen kring kompetensutveckling. Bryman tillägger att en diskurs är inte bara ett neutralt 

redskap för att skapa eller förmedla en mening. Människor vill även uppnå saker och ting när 

de talar eller skriver.63  

                                                             
59 Bryman, 2011, s.474 
60 Winther & Philips, 2000, s.10 
61 Bergström & Boréus, 2012, s.354 
62 Winther & Phillips, 2000, s.11  
63 Bryman, 2011, s.475 
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Bryman beskriver att en kvalitativ forskningsstrategi är induktiv vilket menar att teorin grundar 

sig i de resultat som visar sig i forskningen. Den kvalitativa metoden är tolkande och konstrukt-

ionistisk. Den konstruktivistiska delen av kvalitativ strategi bygger på att de sociala egenskaper 

som visar sig bygger på relationer och samspel mellan individer som ständigt är i konstruktion 

och i rörelse. Det är inte en fast företeelse. Den kvantitativa studien lägger tonvikten på ord inte 

på siffror vid insamling och analys av data.64  

En kvalitativ ansats i detta arbete var ett val som grundar sig i att studien bygger på att urskilja 

tecken och innebörder av hur politiker använder språket för att beskriva talet om medarbetare 

och deras kompetensutveckling. Den konstruktiva aspekten av den kvalitativa metoden är av-

görande då det finns ett intresse från min sida i hur dessa sätt att beskriva, tala om och kring 

medarbetare och deras kompetensutveckling påverkar hur medarbetares objekt konstrueras och 

formas samt hur kompetensutvecklingen formar och påverkar organisationen utifrån hur den 

konstrueras i dokumenten från politiker. I studien ligger vikten vid likheten och olikheten i 

dokumenten kring hur diskursen bildar mönster av ord som visar sig i de olika dokumenten.  

Denna studie har även ett kvantitativt inslag. För att hitta mönster kring hur objektet medarbe-

tare och objektet kompetensutveckling beskrivs i dokumenten valdes att summera ord i doku-

menten. Då summerades det vilka begrepp som används i dokumenten kring medarbetare och 

kompetensutveckling, de redovisades sedan i ett diagram. Tanken är att det kvantitativa inslaget 

ska läsas utifrån ett kvalitativt perspektiv. Det är mönstret som visas och de ord som formar 

diskursen som är intressant. Det är helt ointressant att veta hur många ord av varje kategori det 

var som användes i dokumenten därför redovisas inte summan av orden i tabellen i resultatav-

snittet utan tabellen visar mönstret av hur orden används.  Hade detta varit en kvantitativ studie 

hade antalet ord haft ett primärt värde. 

6.3 Urval 
Detta är en kvalitativ studie då studiens vikt ligger i orden och hur dessa tolkar och konstruerar 

diskursen.  

Winther och Phillips gör ett tillägg att språket är strukturerat i mönster som skapar diskurser. 

Dessa mönster bevaras och förändras i diskutiva handlingar och praktiker. Hur dessa mönster 

skapas och förändras går att finna genom att undersöka kontexter där språket yttrar sig.65  

Undersökningen bygger på att söka efter hur dessa mönster skapar en diskurs kring medarbetare 

och deras kompetensutveckling. För att finna hur diskursen formas och förändras gjordes under-

sökningen på en stor organisation där olika tolkningar och framställningar kring medarbetare 

och kompetensutveckling beskrivs och planeras då det i stora organisationer finns fler aktörer 

som i olika ledningsnivåer ska tolka den högre ledningens mål och riktlinjer, för att sedan skapa 

och beskriva den egna förvaltningens målbildning och tillvägagångssätt för att nå dit. Under-

sökningen valdes att göras i en offentlig organisation då kommuner är en stor arbetsgivare, 

dennes funktion är att skapa samhällsservice samt att den är finansierad att skattemedel. En 

fördel med offentliga förvaltningar som var med i beräkningen av val av organisation är att 

offentliga organisationens handlingar går under offentlighetsprincipen, det är då lättare att få 

tag på den empiri man behöver för att utföra studien.  

                                                             
64 Bryman, 2011, s.341 
65 Winther &Philips, 2000, s.18 
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Att valet på offentlig förvaltning hamnade på Stockholms stad och inte på Göteborgs stad eller 

annan förvaltning som visar ledning i olika nivåer var att jag bor och jobbar inom stockholms-

stad så det finns en nyfikenhet i hur förvaltningen framställer objektet medarbetare och deras 

kompetensutveckling.  

Urvalet i studien är Stockholms stads offentliga handlingar och planer kring sina medarbetare 

och deras kompetensutveckling. Alla stadsdelar utom en är representerad i studien då jag själv 

arbetar inom den stadsdel som inte är representerad.  

Dokumenten är både från stadsledningskontoret och från stadsdelsförvaltningarna.  För att un-

dersöka och jämföra olika diskurser i styrdokument från offentlig förvaltning kring medarbe-

tarna och deras kompetensutveckling har granskning och studier genomförts på styrdokument 

från högre förvaltningsnivå där de planerar kompetensutveckling. De högre förvaltningarnas 

planer är styrdokument för de olika stadsdelarna.  

6.4 Datainsamling 
De dokument som har studerats har alla fallit inom ramen för offentlighetsprincipen. Det har 

medfört att alla styrdokument från stadsledningskontoret finns att finna på stadens hemsida och 

på stadens intranät. Intranätet är ett forum där alla som arbetar inom staden kommer in. Då jag 

är anställd inom staden har jag tillgång till intranätet. På intranätet söktes efter styrdokument 

som beskriver riktlinjer och strategier för kompetensutveckling för personal. Då man söker efter 

dokument kring medarbetares kompetensutveckling inom offentlig förvaltning kommer doku-

ment från flera år upp. För att skapa avgränsning i dokumentsökandet valdes det att titta på de 

dokument som är giltiga år 2015. När dokumenten är skrivna för att ha samma giltighetsperiod 

så är förhållandet mellan dem tydligare. Diskurserna kring medarbetare och kompetensutveckl-

ing utgår då från samma styrdokument vilket är kommunfullmäktiges mål för det året. 

Jag var i kontakt med personalchefen inom utbildningsförvaltningens avdelning för personal 

och kompetensförsörjning om dokument kring kommunens kompetensutveckling. Som svar 

blev jag ombedd att ta kontakt med de stadsdelar jag ville undersöka. För att få de olika stads-

delsområdenas planer och dokument skickades mejl till personalchefer och avdelningschefer 

på HR-avdelningen i varje stadsdel.   Det frågades då efter planer kring utveckling och lärande 

för stadsdelens personal, protokoll från möten, personalpolicy eller annan info kring utveckling 

och lärande för personalen. Som svar kom stadsdelens olika planer och dokument på fil eller i 

en skannad kopia på mejlen. 

De dokument som är underlaget till studien är de dokument som stadsdelarna vill visa då de har 

skickat mig de olika planerna. Stadsdelarna har valt att utforma sina styrdokument på olika sätt 

i avseende kring planernas namn och innehåll vilket medför att det inte går att undersöka och 

jämföra samma dokument mellan olika stadsdelar då dokumentationen skiljer sig mellan dem. 

För att kunna hitta diskursen har en genomgång av samtliga relevanta dokument kring medar-

betare och kompetensutveckling som stadsdelarna lämnat ut genomförts. 

6.5 Dokument 
Studien innefattar 19 dokument från förvaltningsnivå till stadsdelsnivå. De dokument som un-

dersökts från högre förvaltningsnivå är ledande för alla stadsdelar. De dokumenten är ”Program 

för kvalitetsutveckling”, ”personalpolicy” och ”utbildningsförvaltningens chefsprogram”. I Fi-

gur 2 visas dokumenten som undersöks i studien. Dokumenten som har en siffra först är med 

och redovisas i Diagram 1 i resultatavsnittet. Siffran visar då vilket dokument stapeln tillhör.  
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Figur 2 visar dokumenten i studien 

Studien innehåller tio verksamhetsplaner från olika stadsdelar samt sex olika planer som for-

mulerar planering och försörjning för kompetens och personal. De sex dokumenten har olika 

namn då stadsdelarna formulerar och benämner dokumenten själva.  

Studien innehåller tre dokument från stadsledningskontoret. Personalpolicyn anger riktlinjer för 

de gemensamma ramar som vägleder medarbetare och chefer inom staden. Programmet för 

kvalitetsutveckling ska fungera som en gemensam plattform för att utveckla kvalitetsarbetet i 

staden.  Utbildningsförvaltningens chefsprogram är ett stöd i uppdraget att leda och utveckla de 

olika verksamheterna genom mål och resultatstyrning. Programmet ska även ge stöd i att för-

bättra verksamheternas resultat. 

Stadsdelarnas verksamhetsplaner tar sin utgångspunkt i kommunalfullmäktiges budget 2015. I 

verksamhetsplanen beskrivs de resultat och aktiviteter som stadsdelsnämnden förväntar sig 

uppnå eller genomföra under 2015.  En Personal och kompetensförsörjningsplan ska innehålla 

förvaltningens kända förändringsbehov inom personalomsättning, utökning, minskning och ut-

bildning för en viss tid framöver så att de inte hamnar i övertalighet utan arbetar systematiskt 

och planerat. 
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6.6 Genomförande 
För att undersöka och jämföra diskursen kring medarbetarna och deras kompetensutveckling 

har medarbetarna och deras kompetensutveckling studerats som två objekt.  För att hitta hur 

diskursen förhåller sig till objektet medarbetare samanställdes en lista av begrepp kring benäm-

ningen av person som arbetar inom offentlig förvaltning. 

Arbetet började med en lässtudie där några dokument från förvaltningen lästes. I de dokumen-

ten användes begreppen medarbetare och personal vilket gjorde att de lades till i listan. Listan 

utökades med begreppen medarbetarskap då det står i relation till medarbetare och används för 

att förklara medarbetarens relation till sitt arbete. Begreppet anställd valdes då det är ett begrepp 

som är knutet till att anställa en person och vara anställd. Begreppet följare valdes även ut då 

ordet är en direkt översättning av engelskans follower vilket är ett begrepp som används i den 

engelska ledarskapslitteraturen. För att undersöka hur stadsdelarna förhåller sig till objektet 

medarbetare valdes det att räkna hur många gånger ett visst begrepp användes i de olika doku-

menten. Dokumenten söktes igenom med hjälp av ett ordbehandlingsprogram.  Med hjälp av 

ordbehandlingsprogrammet fick man fram hur många gånger ordet användes samt att det blev 

markerat i programmet i vilken kontext ordet var i. För att skapa en uppfattning om samman-

hanget kring valt begrepp lästes kontexterna i det enskilda dokumenten.  

För att hitta hur diskursen förhåller sig till objektet kompetensutveckling gjordes en lista av 

begrepp. För att finna vilka begrepp kring kompetensutveckling som skulle vara med på listan 

lästes några dokument från förvaltningen och i dem fann man orden kompetensutveckling och 

kompetensplanering. För att ha fler begrepp kring kompetensutveckling att söka efter valdes 

orden kompetensinventering och kompetensförsörjning då de används för att beskriva innebör-

der av kompetensutveckling. För att få fram hur förvaltningarna förhåller sig till objektet kom-

petensutveckling valdes att räkna hur många gånger ett visst begrepp användes i de olika doku-

menten. Dokumenten söktes igenom med hjälp av ett ordbehandlingsprogram. Genom ordbe-

handlingsprogrammet fick man fram hur många gånger orden användes samt i vilken kontext 

orden var i.  Det var i den kontexten argumenten för kompetensutveckling visade sig i texterna. 

17 av texterna arbetades igenom på detta sätt. Utbildningsförvaltningens chefsprogram och Pro-

gram för kvalitetsutveckling från stadsledningskontoret var inte med i begreppsbeskrivningen 

då de dokumenten finns i pappers form och inte i Worddokument. De dokumenten har studerats 

för hand för att finna hur objektet medarbetare och deras kompetensutveckling beskrivs. 

Winther och Philips förklarar att i områden där alla parter är eniga anses diskursen stabil och 

för områden där olika diskurser används är diskursen instabil. Genom diskursordningen får man 

reda på vilka åsikter det är som råder; man ser fördelningen på diskurserna.66 Vid första kate-

goriseringen av analysen av data skapade jag underrubriker där jag kunde kategorisera diskuss-

ionerna kring kompetensutveckling. De kategorierna är: kvalité, nå målen, arbetstillfredsstäl-

lelse och grundutbildning. Jag valde de för att jag fann att det var argument som visade sig i 

dokumenten. 

6.7 Validitet och reliabilitet 
Bryman beskriver att när man genomför en samhällsvetenskaplig undersökning är validitet, re-

liabilitet och replikation viktiga kriterier för bedömning. Validitet är bedömningen om slutsat-

                                                             
66 Winther & Philips, 2000 s.134 
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sen i en studie hänger ihop med det underlag som presenteras. Reliabilitet är om undersök-

ningen man genomfört skulle bli densamma om undersökningen genomfördes på nytt. Repli-

kation eller replikerbarhet är om undersökningen går att göra om d.v.s. att den är beskriven på 

ett utförligt sätt så att det går att upprepa studien.67 Winther och Phillips tillägger att för att 

värdera om kvalitativ forskning och i detta fall diskussionsanalysens resultat är valida är att se 

på sammanhanget. De analytiska påståendena ska ge diskursen en form av sammanhang.68 Patel 

och Davidson förtydligar att begreppet validitet i en kvalitativ studie bygger på validiteten ge-

nom hela forskningsprocessen. Att ambitionen är att upptäcka företeelser för att tolka och förstå 

innebörden av de sociala värden som finns i underlaget, att resultatet bygger på om arbetet 

förklarar och beskriver de värden eller en kultur som finns i sammanhanget hos materialet. 

Validiteten bygger på om underlaget i studien håller för att göra en trovärdig tolkning av studi-

eobjektet. Validitet kopplas även till hur forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt och 

motsägelsefullt i materialet.69 

Valideten i min studie bygger på transparensen i hela processen. I metoddelen har alla delar och 

val beskrivits utförligt för att det ska bli transparens i förhållande till att min ambition är att 

hitta de sociala värden som finns i diskurserna inom Stockholms stads offentliga organisation 

kring medarbetarna och deras kompetensutveckling. 

Valet att gå ut med namn på förvaltning och dokumenten i studien är för att öka transparensen. 

Då kan läsaren söka och finna de exakta dokument som finns som underlag till studien. För att 

läsaren ska kunna komma nära materialet och följa hur resonemanget grundar sig och se dis-

kurserna som beskrivs och formuleras har resultatdelen citat från dokumenten. Det är även för 

att göra det tydligt hur slutsatsen hänger i hop med mitt underlag. Att de mönster som jag redo-

visar kring de likheter och skillnader som finns mellan förvaltningarna i diskursen kring med-

arbetarna samt de likheter och skillnader som finns mellan förvaltningarna i diskursen kring 

kompetensutveckling grundar sig i empirin.  

Reliabiliteten i min studie är i relation till om undersökningen som genomförts skulle bli den-

samma om undersökningen genomfördes på nytt. Reliabilitetbarheten i materialet i denna 

undersökning är hög då materialet är textdokument. Det är styrdokument som är giltiga en viss 

tid vilket gör att de alltid ser likadan ut, textdokument som var giltiga år 2015 från förvaltning-

arna kommer se likadana ut vid ett annat tillfälle. Då undersökningen gjordes genom att an-

vända ett ordbehandlingsprogram skulle samma ord markeras på nytt. Om man skulle använda 

samma kategoriseringar som belyser de likheter och skillnader som finns mellan förvaltning-

arna skulle medarbetarens objekt och kompetensutvecklingens objekt ändå beskrivas an-

norlunda.  Reliabilitet i studien minskar av att det är svårt för någon annan att inta en lika social 

roll som den som först gjorde studien, olika individer skapar olika diskurser. Vidare förklarar 

Winther och Philips att socialkonstruktivismens angreppssätt är att ha en kritisk inställning till 

självklar kunskap. Kunskapssynen är då att ha en kritisk inställning till att det vi ser och upple-

ver, att det inte är en objektiv sanning. Då individen betraktar och konstruerar kategorier gör 

den det utifrån sin egen världsbild. Individen ser inte en spegelbild av verkligheten utan en 

produkt av hur den kategoriserar världen. Individens historiska och kulturella bakgrund präglar 
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vad och hur den ser och beskriver ämnen. Våra världsbilder och identiteter förändras över tid 

och det sociala handlandet konstruerar sociala värden.70 

Replikerbarheten i studien bygger på att materialet i studien är offentliga handlingar så de ex-

akta dokumenten finns att få tag på genom att kontakta de 13 stadsdelarna och då be varje 

stadsdel mejla det exakta styrdokumentet. För att göra det överskådligt vilka dokument det är i 

studien finns de beskrivna i Appendix 1. Kategoriseringarna till studien och vilka ord som be-

arbetades med hjälp av ordbehandlingsprogrammet finns beskrivna i metoddelen. De går att 

replikera och det skulle vara samma ord och sammanhang som skulle ge träff i ordbehandlings-

programmet. Då individen själv skapar de kategoriseringar som belyser de likheter och skillna-

der som finns mellan förvaltningarna skulle medarbetarens objekt och kompetensutvecklingens 

objekt beskrivas annorlunda om studien skulle göras om av någon annan.  

6.8 Forskningsetiska överväganden 
De fem centrala områdena inom etisk granskning av genomförande av undersökning är: om 

deltagarna kommer kunna komma till skada på något sätt, frivilligheten, informations- och sam-

tyckeskravet, skyddande av privatliv samt falska förespeglingar.71 Då jag har varit i kontakt 

med personer via mejl och bett dem om information och offentliga dokument har jag informerat 

om att jag ska göra en studie och att den handlar om personal och kompetensutveckling. Jag 

har inte beskrivit arbetet utförligt för dem då de dokument som undersöks är allmänna offentliga 

dokument. Då det är kommunala allmänna dokument jag undersöker behöver jag inte ha sam-

tyckeskrav då de dokumenten faller in under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen in-

nebär att en stor del av handlingar som tillkommer i offentligverksamhet varsamheten är of-

fentliga. En handling är det samma som ett dokument. En allmän handling avser en handling 

som är inkommen eller upprättad på en myndighet eller i kommunal varsamhet. Kommuner och 

företag skall snarast lämna ut sina offentliga handlingar till den som begär dem. Företaget får 

inte ställa några frågor eller fråga om syftet eller begära identitetsuppgifter.72 

För att uppfylla konfidentialitetskravet i undersökningen används inte några uppgifter om en-

skilda individer. Det jag undersöker är inte identifierbara personer. Jag upplever att det inte 

påverkar konfidentialiteten genom att staden och dokumenten är nämnda vid namn. Jag har valt 

att benämna staden och dokumenten då de inte innehåller identifierbara personer. De olika 

stadsdelarnas dokument kommer att publiceras med namn och refereras till i arbetet. I några av 

dessa stadsdelars dokument går det att läsa ut stadsdelens sociala och ekonomiska struktur då 

olika stadsdelar har olika vägar och mål i sina verksamhetsplaner. Det har jag inte tagit med då 

det inte är relaterat till min studie kring medarbetarna och kompetensutveckling.   

7. Svårigheter med vald metod 

7.1 Min roll 
I denna studie har jag försökt haft ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Resultatet i detta 

arbete är inte en spegelbild av verkligheten utan en beskrivning över hur diskursen kring med-

                                                             
70 Winther & Phillips, 2000, s.11 
71 Bryman, 2011, s.127 
72 Sveriges kommuner och landsting, 2011, s.4 
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arbetarna och kompetensutveckling kan kategoriseras och beskrivas. Winther och Philips be-

skriver att forskarens roll i en diskursanalytisk metod är att arbeta med det som har skrivits för 

att undersöka mönster och vilka sociala konsekvenser som olika diskurser får.73 

Det kan vara svårt att undersöka diskurser man själv är bekant med och har en åsikt om. Man 

får då försöka sätta sig själv och den egna uppfattningen som i en bubbla så att den inte påverkar 

eller överskuggar analysen. 74 Jag är själv anställd inom offentlig förvaltning och för att mina 

egna erfarenheter av att arbeta i en offentlig förvaltning och upplevelser kring hur dess funktion 

fungerar inte ska påverka har jag valt ett arbetssätt där förvaltningens ord ska ligga till grund 

för analysen.  Under arbetets gång har jag funderat och reflekterat kring om mina egna tidigare 

erfarenheter påverkar det jag ser i arbetet med att registrera och finna diskursen. I resultat och 

analysdelen har jag arbetat på att göra en extra reflektion kring om resultaten verkligen syns i 

dokumenten eller om det är mina tidigare upplevelser.  

7.2 Dokumenten 
För att samla in data till undersökningen var jag i kontakt via mejl med personal och avdel-

ningschefer på de 13 stadsdelsförvaltningarna i studien. Jag frågade då efter aktuella planer 

kring utveckling och lärande för personalen i stadsdelen samt deras protokoll från möten, per-

sonalpolicy, eller annan information kring utveckling och lärande som hamnar under offentlig-

hetsprincipen. Jag fick då inom någon dag svar från några stadsdelar. Flera av stadsdelarna var 

jag tvungen att skicka flera mejl till och fråga efter deras planer. Jag formulerade då samma 

brev när jag skickade påminnelsemejl så att alla stadsdelar skulle ha fått samma beskrivning av 

vilka dokument det var som söktes till studien. Efter någon månad hade alla stadsdelsförvalt-

ningar skickat deras dokument.  

Då varje förvaltning har skickat de dokument de vill delge mig vet jag inte om det finna andra 

dokument inom förvaltningen som behandlar medarbetarna och deras kompetensutveckling. 

Om det finnas andra dokument från förvaltningarna där de beskriver medarbetarna och deras 

kompetensutveckling och om de dokumenten skulle ha medverkat i studien så skulle kanske 

diskursen ändrats eller sett ut på ett annat sätt. De diskurserna som finns i resultat och analys-

delen kommer från de dokument som stadsdelarna skickat samt från olika dokument från stads-

ledningskontoret.  

Då jag frågade förvaltningarna efter deras aktuella dokument har jag haft som utgångspunkt att 

de dokument som de skickat mig är de som är giltiga för året 2015. Dokumenten från stadsled-

ningskontoret har olika lång giltighetslängd, de kan vara giltiga i flera år.  

De olika transkriberingsstegen har medfört att läsaren får gå flera steg från originaltexterna, då 

läsaren inte läst hela dokument utan den del jag valt att visa och belysa. För att läsaren ska 

kunna gå tillbaka till originaltexterna så har dokumentet beskrivits vid namn i texten samt att 

alla dokument i studien finns beskrivna i en Appendix 1. 

                                                             
73 Winther & Phillips, 2000, s.28 
74 Winther & Phillips, 2000, s.28 
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8. Resultat och analys 
Avsikten med följande avsnitt är att redovisa de mönster som visar sig med hjälp av diskursa-

nalysen.  I avsnittet behandlas undersökningens empiri i relation till undersökningens fråge-

ställningar. Empirin kommer att redovisas genom att delas in i underrubriker utifrån undersök-

ningens frågeställningar. Empirin kommer att analyseras för att hitta diskurserna kring medar-

betarna och deras kompetensutveckling. 

Diskursens syfte är att belysa och synliggöra språket genom att undersöka och lyfta fram vikten 

i att kartlägga strukturer i olika mönster i språket. Det är mönster i vad som är tillåtet och bety-

delsefullt att tycka och säga och vad som är otillåtet och otänkbart att uttrycka. Genom att belysa 

de olika förlopp där kunskaper kontrolleras och begränsas lyfter man kunskapen kring hur dis-

kursen i ämnet skapas. Jag har valt att i avsnittet ha med citat från dokumenten för att de illu-

strerar resultaten av de mönster som finns i diskursen. De valda citaten från dokumenten belyser 

olika delar av diskursen.  

I denna studie är medarbetarna och deras kompetensutveckling objektet i diskursen. Stadsde-

larnas styrdokument och dokumenten från högre förvaltning har genomgått en diskursgransk-

ning. För att visa hur de förhåller sig till och beskriver objektet medarbetare har dokument 

granskats kring vilka begrepp som används vid benämning av medarbetaren. 

8.1 Diskursen kring medarbetarna 
Resultatet behandlar innehållet från 19 styrdokument. I styrdokumenten har det sökts efter dis-

kurser som behandlar studiens frågeställningar. För att behandla studiens frågeställning om 

vilka likheter och skillnader det finns mellan förvaltningarna i diskursen kring medarbetarna 

börjades det med att titta på vilka begrepp som används i de olika dokumenten när de talar om 

sina anställda i sina styrdokument. De begrepp som granskades i de olika dokumenten var med-

arbetare, medarbetarskap, personal, följare och anställd/anställda. 17 av texterna arbetades ige-

nom med hjälp av ett ordbehandlingsprogram. ”Utbildningsförvaltningens chefsprogram” och 

”Program för kvalitetsutveckling” från stadsledningskontoret arbetades inte igenom med hjälp 

av ordbehandlingsprogrammet då de dokumenten finns i pappersform och inte i Word doku-

ment. De dokumenten har studerats för hand för att finna hur objektet medarbetare och deras 

kompetensutveckling beskrivs.  

För att göra det överskådligt hur begreppen är fördelade i de 17 dokumenten valdes ett stapel-

diagram. Tanken är att detta kvantitativa inslag ska läsas utifrån ett kvalitativt perspektiv. Det 

är mönstret i diagrammet som visar vilka begrepp som används i dokumenten som formar dis-

kursen som är intressant. Det är helt ointressant att veta hur många ord av varje kategori det var 

som användes. Det finns ingen parameter i diagrammet som belyser hur många gånger ett be-

grepp påträffats i dokumenten, det valet gjordes för att inte mönstret i diagrammet skulle övers-

kuggas av siffror.  Siffrorna 1-17 i diagrammets högra axel beskriver de olika 17 dokumenteten 

som var med i granskningen. Dokument 7, ”Hässelbys verksamhetsplan” och dokument 8, 

”Rinkeby-Kista Verksamhetsplan och budget” kunde inte vara med i mönstret då deras doku-

ment var inskannade i Word filen, vilket medför att de inte går att läsa för ordbehandlingspro-

grammet.  
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Diagram 1 visar olika begrepp i dokumenten 

8.1.1 Likheter i diskursen medarbetare 
De begrepp som används mest för att beskriva objektet medarbetare i de 17 dokumenten är 

begreppen ”medarbetare” och ”personal”. Det gröna i tabellen visar hur många gånger ordet 

medarbetare funnits i dokumenten och det gula visar hur många gånger ordet personal före-

kommit i texterna.  

Begreppet medarbetare används i dokumenten för att beskriva både en som arbetar inom för-

valtningen samt aktivitet eller dokument som innefattar personer. I Stockholms stads personal-

policy beskrivs medarbetarsamtal och medarbetarenkäten, då som underlag för att mäta hur 

nöjda medarbetarna är vid en förvaltning. Från stadsledningskontoret beskriver man i doku-

menten förutsättningarna för medarbetarskapet och tanken kring hur innebörden kan praktiseras 

samt att det är i relation mellan ledaren och gruppen som möjligheten till utveckling sker. 

Ett exempel på innebörden av medarbetarskap och utgångspunkten för att skapa det skildras i 

programmet för kvalitetsutveckling där det beskrivs att förutsättningarna för medarbetarskap i 

verksamheten är att alla medarbetare behöver förutsättningar för att vara delaktiga i att forma 

mål och arbetsplaner.  

”Alla medarbetare ska få förutsättningar till att vara delaktiga i att ta fram åta-

ganden förväntade resultat och tydliga arbetssätt, det för att medarbetarna ska 

kunna vara flexibla, professionella och engagerade.”75 

Medarbetarskapsbegreppet kan användas i dokumentet för att beskriva vad organisationen sö-

ker för arbetsklimat. Det kan då beskrivas så här: 

”I vårt medarbetarskap finns också en självklar plats för omtanke om och stöd 

till varandra.”76  

                                                             
75 Program för kvalitetsutveckling, s.5 
76 Stockholms stads Personalpolicy, s.2 
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I Stockholms stads personalpolicy beskrivs relationen mellan medarbetare och ledare. I exemp-

let förtydligas att i relationen ska ledaren arbeta för att medarbetaren ser sin egen potential och 

ansvarar för sin utveckling. Ledaren ska arbeta för att medarbetarna känner ett medarbetarskap. 

”Ledarskapet utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin pot-

ential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska stötta medarbetarens 

egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling.”77 

Medarbetarsamtalen som ett medel för att skapa medarbetarskap tolkas olika i stadsdelarna. 

Personalpolicyns beskrivning angående ledarskapsrelationen och funktionen tolkas olika från 

stadsdelarna gällande medarbetarens utveckling. Detta belyser att inom organisationen används 

och tolkas innebörden av begrepp olika då medarbetarsamtalen blir en del av verksamhetspla-

nering där samtalet är styrt och med en viss agenda och inte ett medel för att få medarbetare att 

skapa medarbetarskap. 

I ”Spånga- Tensta personal och kompetensförsörjningplan” förklaras medarbetarsamtalet mer 

som ett medel för att uppnå verksamhetsmålen än att ha en dialog med medarbetaren. Det skiljer 

sig från stadsledningskontorets beskrivning av att medarbetare behöver förutsättningar för att 

vara delaktiga i att forma mål och arbetsplaner. 

”För att säkerhetsställa kompetensen och öka andelen förskollärare vidareutbil-

dar staden barnskötare till förskollärare. Förvaltningen har även lagt in arbetet 

med kompetensutveckling kopplat till medarbetarens uppdrag i medarbetarsam-

talet som i sin tur är en del av processen med verksamhetsplanering.”78  

Ett allmänt mönster i dokumenten är att personalbegreppet i studien används ofta vid namn på 

dokument eller företeelser så som personalomsättning, personalavdelning och personalrörlig-

het. I utbildningsförvaltningens personalpolicy används inte ordet ”personal” vid benämning 

av anställd någon gång i texten men namnger dokumenten.  

Det finns likheter i dokument 13 och 16 då de i dokumenten enbart beskrev objektet med med-

arbetare. I dokument 13, ”Farstas personal och kompetensförsörjning plan”, och dokument 16, 

”Kungsholmens personalförsörjningsplan”, användes bara begreppet ”medarbetare”. Ett exem-

pel på hur Farsta beskriver objektet medarbetare är: 

”Syftet är att den nyanställde får ett stöd och en samtalspartner av en yrkeserfa-

ren medarbetare. Kontakten ger också en möjlighet till ömsesidigt erfarenhetsut-

byte och reflektion kring yrkesrollen för både mentor och nyanställd.”79  

I Kungsholmens personalförsörjningsplan behandlas objektet medarbetare, här med ett exem-

pel.  

”Enheten har genomfört en medveten kompetensutveckling som resulterat i att 

samtliga medarbetare har undersköterskeutbildning.”80 

En likhet i alla 17 dokument är att ingen av stadsdelarna eller stadsledningskontoret benämner 

objektet medarbetare med begreppet ”följare”.  

                                                             
77 Stockholms stads Personalpolicy, s.4 
78 Spånga- Tensta, Personal och kompetensförsörjningsplan, s.5 
79 Farsta, Personal och kompetensförsörjning plan, s.8 
80 Kungsholmen, Verksamhetsplan, s.2 
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Vårt sätt att beskriva och förhålla oss till ett objekt påverkar hur objektet konstrueras och for-

mas. Objektet medarbetare beskrivs från stadsledningskontoret för att skapa medarbetarskap, 

de vill ha professionella, engagerade medarbetare som tar ansvar för sin utveckling. Den bilden 

är klart beskriven i dokument från stadsledningskontoret. När det kommer till stadsdelarnas 

förhållande till hur medarbetarna objektifieras är det skillnad. De använder olika begrepp, vilket 

syns i diagrammet. De är heller inte lika in tydliga i hur de vill eller hur de ska skapa medarbe-

tarskap. Medarbetarskapsbegreppet förklaras inte i dokumenten. Det används heller inte i tex-

terna för att förklara eller synliggöra vad det är eller hur man får det. Begreppet personal an-

vänds flitigt i dokumenten, då oftast vid beteckning på dokument eller företeelser.  

8.1.2 Skillnader mellan förvaltningar i diskursen medarbetare 
Skillnader i diskursen kring medarbetarna förtydligar att stadsdelarna är spretiga i sin beskriv-

ning och benämning av sina anställda samt att arbetet för att få medarbetarskap inom organi-

sationen inte är implementerat.  

I ”Brommas verksamhetsplan och budget” förklaras objektet medarbetare med stockholmarna. 

I dokumentet beskrivs de som arbetar och verkar inom stadsdelen med samma namn som bru-

karna. Detta exempel belyser hur objektet medarbetare beskrivs på ett sätt som skiljer sig från 

stadsledningskontorets tydliga beskrivning av medarbetare och medarbetarskap. 

”Stadens service till stockholmarna ska vara av hög kvalitet, tillgänglig och mil-

jövänlig. Det är stockholmarnas behov av arbete, utbildning, omsorg, bostäder, 

arbetsplatser och transporter som ska vägleda det växande Stockholm.”81 

Likheter och skillnader i diskursen kring medarbetarna är att i dokument från stadslednings-

kontoret är de tydliga och beskriver förutsättningar för medarbetarskap, hur det kan praktiseras, 

samt relationen ledare och medarbetare. I stadsdelarnas styrdokument är benämningarna för 

medarbetare olika och de är minde utförliga i sina dokument kring medarbetarskap. Stadsled-

ningskontoret har visioner om medarbetarskap och utveckling samt hur de ska nå dit men det 

märks inte på stadsdelarnas sätt att formulera sina planer.  

8.2 Begreppen kring kompetensutveckling 
Vilka likheter och skillnader finns mellan förvaltningarna i diskursen kring kompetensut-

veckling.  

I undersökningen av de 17 dokumenten var begreppet ”kompetensutveckling” den beskrivning 

som användes betydligt flest gånger och i alla dokumenten. Begreppet kompetensförsörjning 

användes ett fåtal gånger och då i de dokumenten som benämndes kompetensförsörjning. Be-

greppet kompetensinventering användes ingen gång i dokumenten. Kompetensplanering an-

vändes inte i dokumenten förutom vid benämning på dokument. 

I Stockholms stads personalpolicy beskrivs objektet kompetensutveckling med att individen 

utvecklar de kunskaper och förmågor som behövs för att klara de nya krav och förändringar 

som finns inom organisationen och yrket. De formulerar vad de betraktar att kompetens är. 

Kompetens är kombinationen mellan kunskap, förmåga och vilja. Planen beskriver även vem 

som är ansvarig för kompetensutvecklingen.  Ledaren ansvarar för att samtalet kring medarbe-

tarens kompetensutveckling äger rum men det är både är ledaren och medarbetaren som ansva-

rar för att kompetensutvecklingen sker.  

                                                             
81 Bromma, Verksamhetsplan och budget, s.4 
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Ett exempel som förtydligar detta kommer från dokumentet ”Program för kvalitetsutveckling”. 

Där beskrivs hur utvecklingsarbetet utgår från målen och brukarnas perspektiv.  

”Kompetens är en kombination av kunskap förmåga och vilja. Genom kompetens-

utveckling utvecklas möjligheterna att utföra uppgifterna i takt med att verksam-

hetens krav och behov förändras. Chefer har ansvar för att samtal äger rum där 

medarbetarnas individuella kompetensutveckling planeras. Ansvaret för kompe-

tensutvecklingen ligger både hos chefen och hos medarbetare.”82 

I exemplet från ”Program för kvalitetsutveckling” beskrivs hur utvecklingssatsningar utvärde-

ras för att öka målstyrningen.  

”Genom att ta fram tydliga underlag som visar vilka resultat som leder till att 

målen uppfylls, får vi kunskaper om vad som leder till utveckling av verksamheten 

utifrån ett brukarperspektiv och vad som inte gör det.”83 

Likheter och skillnader i diskursen kring kompetensutveckling är att även inom kompetensut-

veckling är stadsledningskontorets dokument väl formulerade. De förklarar vad som är kompe-

tensutveckling och beskriver vad de betraktar är kompetens. I Stadsdelarnas dokument är be-

greppet kompetensutveckling ofta använt men innebörden av begreppet är använt på olika sätt. 

Vad kompetens innebär beskrivs inte i stadsdelarnas dokument men de använder begreppet 

kompetens. 

Ett exempel på hur stadsdelarna formulerar sig kring kompetensutveckling och kvalité syns i 

”Älvsjös verksamhetsplan”, där används begreppet kompetensförsörjning samt hur ledningssy-

stem kan säkerhetsställa att målen för god kvalité införlivas. Någon beskrivning av vad kvalité 

är finns inte beskrivet, men kvalitén ska säkerhetsställas.  

”Insatserna ska vara av god kvalité och ett ledningssystem för kvalitetsarbete har 

utarbetats för att säkerhetsställa detta. För att säkerhetsställa rättssäker myndig-

hetsövning och kompetensförsörjning ska medarbetare få god introduktion och 

mentorstöd.”84  

 

8.3 Huvudargument för kompetensutveckling 
I Stockholms personalpolicy beskrivs vikten av kompetensutveckling då medarbetares utveckl-

ing och lärande påverkar deras kompetens och engagemang kring det professionella mötet med 

brukare. Det är i mötet mellan brukare och medarbetare som kvalitet och effektivitet skapas. 

Dokumentet belyser ytterligare en gång vad de betraktar är kompetens exemplifierat med föl-

jande citat. 

”Utveckling och lärande är viktiga för att uppdraget ska kunna utföras med kva-

litet och effektivitet. Kompetenta och engagerade medarbetare skapar profession-

ella och förtroendefulla möten med brukare. Kompetens är en kombination av 

                                                             
82 Stockholms stads Personalpolicy, s.4 
83 Program för kvalitetsutveckling, s.6  
84 Älvsjö, Verksamhetsplan, s.12 
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kunskap, förmåga och vilja. Genom kompetensutveckling utvecklas möjligheterna 

att utföra uppgifterna i takt med att verksamhetens krav och behov förändras.”85 

Ett mönster och en likhet i de 19 dokumenten kring kompetensutveckling är hur de inte belyser 

kompetensutvecklingssatsningar för den delen anställda som redan har grundutbildning eller 

högre.  

Ett exempel som belyser satsningen på kompetensutvecklingen för delen anställda med grund-

utbildning samt ger argument för det finns i ”Älvsjös personal och kompetensförsörjningsplan”. 

Där förklarar man att för att behålla kompetent personal behöver man ge dem kompetensut-

veckling.  

”Behålla kompetenta medarbetare (talanger) att på ett mer strukturerar sätt er-

bjuda kompetensutveckling och alternativa karriärvägar.”  

Nedan i dokumentet visas hur kompetensutvecklingssatsningen sker i liten omfattning. 

”[…] det sker i liten omfattning, bara några barnskötare inom förskolan studerar 

till förskollärare.” 86  

En likhet och ett mönster som visade sig vid analysen kring objektet kompetensutveckling i 

studien var de argument som behandlades för behovet av kompetensutveckling. De argumenten 

var: ”att få högre kvalité i verksamheten”, ”att nå verksamhetens uppsatta mål” och ”grundut-

bildning hos medarbetarna”.  

8.3.1 Kvalité 
Kvalité som ett argument för utveckling och kompetens är ett återkommande mönster i diskur-

sen i dokumenten. Diskursen behandlar att kompetensutvecklingen ska medföra att kvalitén i 

verksamheterna ökar.  

I stadsledningskontorets dokument ”Program för kvalitetsutveckling” beskrivs det att doku-

mentet är ett styrdokument för samtliga nämnder och styrelser samt alla stadsdelar. Planen be-

skriver stadens ansvar och fördelning av uppgifter i att forma kvalitetsutveckling. Exemplet 

skildrar detta ansvar och att det gäller alla nivåer inom förvaltningen.  

”Stadens program för kvalitetsutveckling är en gemensam plattform för att ut-

veckla kvalitetsarbetet, samtliga nämnder och styrelser i staden ska följa pro-

grammet. Stadens nämnder har en huvuduppgift i att finna former för en fortsatt 

kvalitetsutveckling i den egna verksamheten. Arbetet rör alla beslutsnivåer i sta-

den från kommunalfullmäktige till nämnd och styrelse och från stadsledning och 

förvaltning och bolagsledning till medarbetarna i stadens enheter.”87 

I ”program för kvalitetsutveckling” beskrivs att god kvalité är en samansättning av måluppfyl-

lelse, valfrihet och mångfald samt en vilja att förbättras och utvecklas. En stor del av hur kvalité 

värderas är i förhållande till brukarens uppfattning av verksamheten. Exemplet förklarar detta.  
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”Servicen i staden ska ha god kvalité samt erbjuda valfrihet och mångfald. Syftet 

är att nå målen, att kvalitén och valfriheten utvecklas och förbättras, nöjda bru-

kare av den kommunala finansierade servicen.”88  

I Stockholms stads personalpolicy beskrivs vikten av mötet mellan medarbetaren och brukaren 

samt vikten av medarbetarskap för att få verksamheter som har hög kvalité och är effektiva 

samt att kompetensutveckling är ett medel för att skapa kompetenta och engagerade medarbe-

tare. Exemplet beskriver relationen mellan medarbetarnas kompetensutveckling och hur med-

arbetarskap skapar kvalité. Kvalité skapas delvis i mötet mellan brukare och medarbetare. 

”Utveckling och lärande är viktiga för att uppdraget ska kunna utföras med kva-

lité och effektivitet. Kompetenta och engagerade medarbetare skapar profession-

ella och förtroendefulla möten med brukare.”89  

I dokumenten från stadsledningskontoret beskrivs att kvalité är att nå målen, ha nöjda brukare 

och att valfriheten utvecklas och förbättras. Effektivitet och kvalité skapas genom medarbetar-

nas professionella och förtroendefulla möten med brukarna. De är tydliga med vad som är kva-

lité samt hur medarbetarnas kompetensutveckling påverkar kvalitén hos brukarna. I de olika 

stadsdelarnas dokument beskrivs kompetensutveckling som metod för att skapa en ökad eller 

bra kvalité. Faktorerna bakom begreppet kvalité eller hur man skapar kvalité beskrivs inte tyd-

ligt.  

Ett exempel på hur kvalité som begrepp används är i ”Älvsjös verksamhetsplan” där det besk-

rivs att medborgarna ska ha en service av hög kvalité men någon beskrivning av vad som är 

kvalité förtydligas inte. 

”En relevant kompetensutveckling ska erbjudas såväl chefer som övriga medar-

betare. Allt i syfte att ge medborgare en service av hög kvalitet. Kompetensut-

veckling ska erbjuda medarbetarna pedagogisk grund-eller vidareutbildning till 

barnskötare eller förskollärare.”90  

Ett exempel på ett otydligt formulerat mål med kompetensutveckling är från ”Hägersten-Lilje-

holmens verksamhetsplan” där beskriver de att kompetensutvecklingen ska grunda sig i det som 

verksamheten behöver utveckla. Det kan vara kopplat till stadsdelskontorets kvalitetsfaktorer.  

”Fokus på kompetensutveckling med olika inriktningar utifrån verksamhetens be-

hov.”91  

Ett annat exempel som belyser att framtidens behov på kvalité ska ligga till grund för kompe-

tensutvecklingen kommer från ”Brommas verksamhetsplan och budget” i den förtydligas att 

det är medborgarna och kvalitén på deras service som ligger till grund för kompetensplane-

ringen.  

”Kompetensförsörjningsplanen finns för att på bästa sätt möta framtidens behov. 

Att ge medborgarna i stadsdelen en service av hög kvalité.”92  

                                                             
88 Program för kvalitetsutveckling, s.3 
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90 Älvsjö, Verksamhetsplan, s.130 
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I stadsdelarnas planer är hög och bra kvalité något som eftersträvas men någon beskrivning av 

vad kvalité är finns inte i dokumenten. Om stadsdelarna och stadsledningskontoret har samma 

formulering kring hur god kvalité skapas tydliggörs inte i diskursen. Stadsledningskontorets 

beskrivning är att kvalité är en samansättning av måluppfyllelse, valfrihet och mångfald samt 

en vilja av att förbättras och utvecklas och att en stor del av hur kvalité värderas är i förhållande 

till brukarens uppfattning av verksamheten.  

Stadsdirektören skriver i ”program för kvalitetsutveckling” att för att stadens vision ska bli 

verklighet är det väsentligt att alla som arbetar i organisationen följer visionen. Exemplet visar 

relationen mellan kvalité och ett enat arbetssätt.  

”För att visionen ska bli verklighet behöver vi kunna följa utvecklingen och ut-

värdera de insatser som vi gör. En grundförutsättning är att alla som arbetar 

inom staden följer visionens riktning samt har stadens invånare och deras rätt till 

en effektiv och god service i centrum.”93 

I ”Program för kvalitetsutveckling” står även att uppföljning är ett viktigt redskap för att uppnå 

kvalité i verksamheten. Exemplet förtydligar att kvalité ska mätas mot brukarnas upplevelser 

av servicen. 

”Utvecklingen av kvalitetsarbetet i staden kräver en strukturerad uppföljning. 

Uppföljningen ska ses mot hur invånarna upplever kvalitén i servicen.”94 

Ett mönster och en likhet mellan dokumenten är argumenten för kompetensutveckling. Kvalité 

benämns i många dokument flertalet gånger. Den ska vara hög eller bra. Man vill även ha högre 

kvalité. Någon förklaring av vad kvalité är görs inte i stadsdelarnas dokument men från stads-

ledningskontoret finns en benämning för vad som de menar är kvalité samt beskrivning kring 

hur kvalité skapas.  

Stadsdirektören skriver att alla som arbetar inom staden behöver följa visionen för att den ska 

bli verklighet. Att invånarna och brukarna ska ha rätt till en effektiv och god service ska vara i 

centrum. Diskursen kring kompetensutveckling för kvalitén för brukarna är tydlig hos doku-

menten från stadsledningskontoret men i dokumenten från stadsdelarna är det otydligt i vad 

som är kvalité, men stadsdelarna är tydliga med att de vill ha mycket eller god kvalité i sina 

verksamheter. 

8.3.2 Nå målen   
En annan likhet och ett mönster i dokumenten kring objektet kompetensutveckling är att ”nå 

målen”. Att nå målen är en grund för kompetensutveckling och det är återkommande i doku-

menten.  

Att nå målen genom kompetensutveckling är delat i två diskurser. En diskurs är de stadsdelar 

som formulerar att kompetensutveckling för medarbetarna är avgörande för att innehållet i verk-

samheten ska nå upp till verksamhetens mål. I de stadsdelarna förmedlas det mer eller mindre 

tydligt.   Den andra diskursen kring att nå målen genom kompetensutveckling formulerar och 

värderar andra mål. Det är stadsdelar som formulerar mål som grundar sig på att nå stadens mål. 

De saknar förankring i hur de målen påverkar medarbetarnas utveckling av och i den egna verk-

samheten.  
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Den första diskursen som belyser medarbetarnas kompetens i förhållande till verksamhetens 

möjlighet till att nå målen formuleras och framställs nedan. Den diskursen är delad i två grupper 

av stadsdelar, de som tydligt formulerar förhållandet mellan att nå målen och medarbetarnas 

kompetensutveckling samt de stadsdelar som svagare formulerar förhållandet mellan medarbe-

tarnas kompetensutveckling och måluppfyllelse.  

Det finns likheter i Skärholmens och Östermalms verksamhetsplaner. De lyfter fram att med-

arbetarnas kompetens påverkar verksamheternas mål. Östermalms verksamhetsplan förtydligar 

att personalens kompetens är avgörande för att nå verksamhetens mål. I skärholmens verksam-

hetsplan beskrivs att rätt kompetens behövs för att nå verksamhetens mål. Exemplet belyser 

förhållandet mellan medarbetarens kompetens och att nå målen. 

”Nämndmålet är att medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och rätt 

kompetens för att nå verksamhetens mål. Utveckling av medarbetarnas kompetens 

har sin grund i verksamhetens mål. Mål att personal har grundutbildning och 

erbjuds kompetensutveckling.”95 

I ”Östermalms verksamhetsplan och budget” förtydligas att personalens kompetens är avgö-

rande för kvalitén i verksamheten och därför är målet att personalen har grundutbildning och 

erbjuds annan kompetensutveckling. Exemplet tydliggör hur målen och kompetensutveckling 

hänger ihop med medarbetares kompetens.  

”Nämndmål: att personalen har grundutbildning och erbjuds kompetensutveckl-

ing. Personalens kompetens är avgörande för kvalitén i verksamheten och för 

barns utveckling och lärande.”96   

De finns även de stadsdelar som är mer otydliga i sin formulering kring kompetensutveckling 

och att nå målen.  

I ”Spånga och Tenstas verksamhetsplan” förklaras matchningen mellan uppdaterade kompe-

tenser hos medarbetarna och förhållandet till behoven i verksamheterna. Exemplet visar en for-

mulering angående hur kompetensutveckling grundar sig på framtida mål utifrån de kommande 

behoven i verksamheterna.  

”Medarbetare och chefer ska ha rätt kompetens för uppdraget. Förvaltningen ger 

förutsättningar för medarbetare att uppdatera sin kompetens kopplat till uppdra-

get.”97  

Den andra diskursen kring att nå målen är att det finns stadsdelar som kopplar ihop kompetens-

utveckling för att nå målen med annat än deras medarbetare i stadsdelen. De stadsdelarna for-

mulerar mål som grundar sig på att nå stadens mål. De saknar förankring i hur de målen påver-

kar medarbetarnas utveckling av och i den egna verksamheten.  

I Kungsholmens och Farstas dokument är målet med kompetensutveckling att en viss procent 

av personalen är utbildade, inte vad den medarbetaren kan prestera då den har en viss kompe-

tens. Likheter finns i Brommas verksamhetsplan, där det uttrycks att det är viktigt att förskolan 
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har kompetens. En verksamhet kan inte ha kompetens utan att den kompetens som finns i en 

verksamhet kommer från de som arbetar inom verksamheten. 

I exemplet från ”Kungsholmens personalplaneringsplan” är det procenten av anställda med en 

viss utbildning som är målet.  

”För att nå stadens mål på minst 39 % förskollärare behöver förskollärare nyre-

kryteras och det är relativt hög personalrörlighet.”98  

Liknande formulering återfinns i exemplet från ”Farstas personal och kompetensförsörjnings-

plan” som beskriver att det är procenten av anställda med en viss utbildning som är målet.  

”Förskolans läroplan ställer krav på att det pedagogiska arbetet i förskolorna 

utvecklas vilket medför ett utökat behov av fler legitimerade förskollärare. Den 

procentuella andelen förskollärare är 37 % stadens mål är 39 %.”99  

I exemplet visas att målet är kompetens men kopplingen till medarbetarna är inte tydlig. I 

”Brommas verksamhetsplan och budget” beskrivs att det är viktigt att en viss verksamhet har 

kompetens.  

”Det är angeläget att förskolan har en bra kompetens om [...]”100  

8.3.3 Grundutbildning 
En likhet som finns mellan förvaltningarna i diskursen kring kompetensutveckling är vikten av 

grundutbildning. Att grundutbildningen behövs hos de anställda för att verksamheterna ska nå 

målen samt få ökad kvalité. Med grundutbildning menas en utbildning i grundkunskaper inom 

det ämne man arbetar inom.  I dessa dokument refereras ofta till grundutbildning inom vård och 

omsorg. Att medarbetarna får grundutbildning genom kompetensutveckling är att stadens med-

arbetare får studera till undersköterskor, barnskötare och annan utbildning som man behöver 

för den verksamhet man arbetar inom.  

Ett exempel som tydliggör relationen mellan kompetensutveckling och vidareutbildning finns 

i ”Norrmalms verksamhetsplan” som beskriver att de planerar att erbjuda medarbetare grund- 

och vidareutbildning.  

”Ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medar-

betarna pedagogisk grund-eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollä-

rare” 

I följande exempel från ”Enskede-Årsta-Vantörs verksamhetsplan” berättar de att de planerar 

för kompetensutvecklingssatsningar för grundutbildning inom vård och barnomsorg.  

”Kompetensutvecklingsinsatser kommer göras för att höja grundkompetensen 

men även kompetensutveckla inom specifika verksamhetsområden. Satsning på 

grundutbildning inom grupperna barnskötare, vårdbiträde, och vårdare.”101  

Exemplet visar att det sker satsningar på relationen mellan kompetensutveckling och grundut-

bildning.  
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I ”Kungsholmens personalplaneringsplan” beskrivs att de har haft kompetensutvecklingssats-

ningar för att medarbetare ska tillhandahålla sig en grundutbildning.  

”Enheten har genomfört medveten kompetensutveckling som resulterat i att samt-

liga medarbetare har undersköterskeutbildning.”102   

9. Diskussion 
Syftet med detta avsnitt är att relatera tidigare forskning till de resultat som redovisats i resul-

tatavsnittet. 

I denna studie är avsikten att undersöka och jämföra olika diskurser i styrdokumenten från of-

fentlig förvaltning kring medarbetarna och deras kompetensutveckling. Valet att leta efter dis-

kurser i ämnet är för att diskurser ger ett uttryck och visar hur de språkliga kategorierna förhåller 

sig till ett objekt. Vårt sätt att beskriva objektet påverkar hur objektet konstrueras och formas. 

De språkliga kategorierna är hur olika versioner av världen, samhället, händelser och den inre 

psykologiska verkligheten förhåller sig till objektet i diskursen. Diskursen är mer än språket 

som form, diskursen konstruerar den sociala verkligheten.103  

I denna studie är medarbetarna och deras kompetensutveckling objektet i diskursen. Stadsde-

larnas styrdokument och dokumenten från högre förvaltning har genomgått en diskursgransk-

ning. Det är ledaren som lägger grunden och ska leda, väcka och stimulera lärandet hos medar-

betarna inom organisationen. Ledare skriver och formulerar många handlings och arbetsplaner 

kring olika områden. I de dokumenten beskrivs hur arbetet ska gå till, vem som ska göra vad 

samt hur de ska gå till väga. I dessa politiska planer beskrivs även hur återkoppling på rapporten 

ska ske. Northouse, Kramer och Massick beskriver att ledarskap är en relationsorienterad pro-

dukt, att det är i relationen mellan medarbetare och ledare som ledarskapets fenomen växer 

fram. Utan relationen finns inget ledarskap.104 Det kan då vara intressant och givande för ledare 

som ska leda lärande att få kunskap kring olika diskurser kring medarbetarna och deras kom-

petensutveckling, att få kunskaper och kännedom om vilka huvudargument som används i dis-

kursen kring att arbeta med kompetensutveckling. Diskursen kring medarbetaren och medarbe-

tarna är intressant då synen och förväntningarna på medarbetarna påverkar handlingarna och 

vanorna i organisationen. Att få kännedom om vilka begrepp kring kompetensutveckling som 

används och om de är varierande i olika organisationer är intressant då på flera olika sätt. Både 

då man själv som ledare läser olika dokument samt hur man själv som ledare beskriver och 

formulerar dokument.  

9.1 Diskursen kring medarbetarna 
Resultatet i studien visar att objektet ”medarbetare” beskrivs utförligt från stadsledningskon-

toret. Att de genom medarbetarskap vill ha professionella, engagerade medarbetare som tar an-

svar för sin utveckling. Den bilden är klart beskriven i dokument från stadsledningskontoret. 

Kilhammar beskriver att medarbetarskap bygger på ett större ansvar hos de anställda; att med-

arbetarna bidrar och arbetar för att öka kvalitén och resultaten i organisationen.   
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När det kommer till stadsdelarnas förhållande till hur medarbetarna objektifieras är det skillnad. 

De använder olika begrepp vid benämning på medarbetare. De är heller inte lika tydliga i hur 

de vill eller hur de ska skapa medarbetarskap. Medarbetarskapsbegreppet förklaras inte i doku-

menten. Kilhammar beskriver att innebörden av begreppet medarbetarskap i organisationen och 

medarbetarnas uppfattning av begreppet bygger på hur begreppet förts ut i organisationen. Or-

ganisationens idé om medarbetarskap bygger på de behov som finns. Om medarbetare känner 

och utvecklar medarbetarskap utvecklas organisationen då medarbetarna tar ett större ansvar 

för att tillfredsställa de behov som finns i organisationen.105  

Stockholms stads arbete med att föra ut begreppet medarbetarskap i förvaltningen stannar vid 

stadsledningskontoret. I deras dokument är de tydliga med att medarbetare kan med organisat-

ionens ledning skapa medarbetarskap. De beskriver att medarbetarskap är professionella, enga-

gerade medarbetare som tar ansvar.  Arbetet med att föra ut begreppet och med det innebörden 

av begreppet medarbetarskap stannar vid stadsdelarnas uppförande av planer. De använder 

olika begrepp för beskrivning av den anställde. De är heller inte lika tydliga i hur de vill eller 

hur de ska skapa medarbetarskap. Medarbetarskapsbegreppet förklaras inte i dokumenten.  

Kilhammar belyser att medarbetarskap syftar till att ha organisationens mål i fokus. Medarbe-

tarnas egna förhållningssätt gentemot organisationen och synen på sin arbetssituation som med-

arbetare påverkar den gemensamma värdegrunden och medarbetarens möjlighet till helhetssyn 

samt flexibilitet.106 Stockholms stads medarbetare påverkas av de värden som förmedlas genom 

den plan från den stadsdel de arbetar inom. De värdena är väsentliga för medarbetarens utveckl-

ing. Medarbetarens utveckling mot medarbetarskap påverkar Stockholms stads förvaltning då 

medarbetarskap ger ett större ansvar hos de anställda.  Medarbetarna bidrar då och arbetar för 

att få ökad kvalité och att organisationens resultat ska öka. Medarbetarnas uppfattning av be-

greppet medarbetarskap bygger på hur stadsdelarnas belyser det i dokumenten. Belysta begrepp 

och mål i planer arbetas fram och implementeras i verksamheterna. 

9.2 Begreppen kring kompetensutveckling 
Bennich, Eneroth, Ellstrom och Kock förklarar och beskriver kompetens med kunskap tillämp-

ning samt motivation. Ellström och Kock förtydligar att kompetens definieras med individens 

kunskaper. Den definieras och beskrivs av individen själv eller någon annan. Någon annan kan 

vara en arbetsgivare som söker någon med en viss kompetens för att kunna utföra ett visst ar-

bete. Kompetens definierar vad som krävs för att utföra en uppgift och det manifesteras av 

kapaciteten hos en individ att hantera en specifik situation.107  

Resultatet från studien visar att i diskursen kring kompetensutveckling är stadsledningskon-

torets dokument väl formulerade.  De förklarar kompetensutveckling med att individen utveck-

lar de kunskaper och förmågor som behövs för att klara de nya krav och förändringar som finns 

inom organisationen och yrket. De formulerar vad de betraktar att kompetens är: kompetens är 

en kombination mellan kunskap, förmåga och vilja. Planerna beskriver även vem som är ansva-

rig för kompetensutvecklingen.  Ledaren ansvarar för att samtalet kring medarbetarens kompe-

tensutveckling äger rum men att det är både är ledaren och medarbetaren som ansvarar för att 

kompetensutvecklingen sker. 
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I Stadsdelarnas dokument är begreppet kompetensutveckling ofta använt men innebörden av 

kompetens beskrivs inte. Granberg och Lundgren beskriver att kompetensutveckling ger ett 

ökat lärande både hos individen och organisationen. Lundgren betonar att den enskildes kom-

petens är av stor betydelse för organisationen då dennes kompetens påverkar innehållet i orga-

nisationen.108 

Den pedagogiska konsekvensen av att innebörden av begreppet kompetens inte beskrivs är att 

det kan vara svårt för medarbetarna att veta vad det är för kompetens som söks. Om man inte 

vet vad som förväntas av en är det svårt att känna motivation till att arbeta för att nå dit. Irakli 

uttrycker att drivkraften för utveckling sker hos medarbetaren och för att denna ska känna mo-

tivation behövs det att individen finner att arbetet är betydelsefullt och att man vill utvecklas 

till det bästa.109  

9.3 Huvudargument för kompetensutveckling 
I resultatet visas tre kategorier för argument för kompetensutveckling i förvaltningens doku-

ment. De kategorierna är ”kvalité”, ”nå målen” och ”grundutbildning”.  

9.3.1 Kvalité och nå målen 
Tidigare vetenskapliga studier och forskning kring kvalité visar att kvalité är svårt att mäta. 

Mörk och Hanspers beskriver att produktionsfunktioner är väsentliga för att få hög kvalité. 

Dessa funktioner är personaltäthet, personalens utbildning och hur många brukare det är per 

anställd.110 Hartman håller inte med utan tillägger att det är svårt att mäta kvalité. När den sanna 

kvalitén inte går att mäta används i stället så kallade falska kvalitetsmått. De falska kvalitets-

måtten används för att det går att mäta och redovisa. Utfallet blir inte det optimala då verksam-

heterna styrs av den uppföljning som görs. Verksamheten styrs då mot falska kvalitetsmål. Då 

utvärderingar på kvalité görs på mått som visar personaltäthet i stället för mått som visar de 

resultat tjänsten ger i form av friska patienter, välmående funktionshindrade eller elevers kun-

skaper skapas olika målbilder. Fel typ av mått kan ge konsekvenser så som betygsinflation, är 

det höga betyg som visas upp och redovisas blir drivkraften att generera bra betyg i stället för 

att drivkraften skulle vara att eleverna tillgodogör sig bra kunskaper. Att fokus ligger på fel typ 

av kvalité kan vara ett problem för den offentliga producenten.111 

Resultatet från studien visar att i dokumenten från stadsledningskontoret beskrivs att kvalité är 

att nå målen, ha nöjda brukare och att valfriheten utvecklas och förbättras. Effektivitet och kva-

lité skapas genom medarbetarnas professionella och förtroendefulla möten med brukarna. De 

är tydliga med vad som är kvalité samt hur medarbetarna kompetensutveckling påverkar kvali-

tén hos brukarna.  

Det finns även stadsdelar som kopplar ihop kompetensutveckling med annat än deras medarbe-

tare i stadsdelen. I dessa fall är målet en viss procent av utbildade anställda, inte vad den med-

arbetaren kan prestera då den har en viss utbildning. Likheter finns i den verksamhetsplan där 

de uttrycker att det är viktigt att förskolan har kompetens. En verksamhet kan inte ha kompetens 

utan den kompetens som finns i en verksamhet kommer från de som arbetar inom verksam-

heten. 

                                                             
108 Lundgren, 1999, s.210 
109 Irakli, 2008, s.470 
110 Hartman, 2011, s.5 
111 Hartman, 2011, s.271 
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Stadsledningskontoret visar i sina dokument deras kvalitétsmått och mätresultaten av den kom-

munala tjänsten de erbjuder. De mäter kvalité genom andra kvalitetsindikatorer. Där är kvalité 

att ha nöjda patienter, välmående funktionshindrade vars behov är uppfyllda samt en skola där 

elevers behov och kunskaper utvecklas.  

Att några stadsdelar mäter kvalité med hjälp av målet att ha en viss procent anställda med en 

viss utbildning visar kanske på att kvalité är svårt att mäta. Att det finns så olika mått för att 

mäta kvalité kan även visa på att det är svårt att mäta kvalité.  De pedagogiska konsekvenserna 

av att mäta kvalité med en viss procent av de anställda är att målen som byggs upp kring kvalité 

inte bygger på vilka kunskaper de med den utbildningen förväntas ha eller vad de utför i verk-

samheten. Verksamheten styrs då mot mål som inte leder till ökad kvalitét.  Att göra medarbe-

tare till siffror och inte till individer skapar inte medarbetarskap. Med det minskar möjligheten 

för medarbetaren att känna ansvar för sitt arbete och i sitt arbete med att öka verksamhetens 

kvalité. Lundgren förklarar att hur målen formuleras påverkar hur de som ska formulera och 

utforma verksamheten tolkar dem. Målstyrning används för att beskriva önskvärda resultat, in-

riktning, och innehåll. Målstyrning har en stor roll vid utformningen av riktlinjer inom områden 

inom den kommunala sektorn men effekterna av dem är mindre än vad de skrivna målen vill 

formulera.112 

I ett tillägg till mål och visioner skriver Eneroth att de förändringar och förhållningssätt en 

vision stödjer, alternativt driver kan vara förankrad i organisationens identitet. Den identiteten 

utvecklas över tid genom strategiska betydelsefulla kompetensutvecklingar. En vision är en 

framtidsbild och kan ses som en del i en organisations identitetsbyggande. För att skapa en 

sådan funktion i visionen behövs flera moment. Moment som indikerar på förändring och ut-

veckling, en strävan framåt mot förbättring. Visionen behöver även förmedla en känsla av kon-

tinuitet, meningsfullhet och trovärdighet.113 

Bryman beskriver att språket i diskursen är ett medel för att åstadkomma eller utföra handlingar. 

Diskursen medarbetare och deras kompetensutveckling påverkas av den kontext de finns i eller 

ställs inför.114 Stadsdirektören för Stockholms stad skriver att alla medarbetare behöver följa 

visionen att invånarna och brukarna har rätt till en effektiv och god service och att det ska vara 

i centrum för att den ska bli verklighet. Vikten av att hela organisationen har den visionen är 

klart beskriven från stadsdelskontoret. Både i diskursen kring medarbetarna och kring kompe-

tensutveckling finns det hos de 13 stadsdelarna olika förhållningssätt. Någon gemensam diskurs 

kring medarbetare och deras utveckling mot medarbetarskap finns inte. Inte heller är begreppet 

kvalité eller hur mål formuleras förankrat genom hela organisationen. Det är svårt för medar-

betarna att följa visionen när den är så otydlig samt om det heller inte finns ett inarbetat med-

arbetarskap där medarbetarna känner den gemensamma visionen och arbetar självständigt för 

att nå den. Kilhammar tillägger att organisationens ide om medarbetarskap är om medarbetarna 

tar ett större ansvar för att tillfredsställa de behov som finns i organisationen.115 

                                                             
112 Lundgren, 1999, s.187 
113 Eneroth, 1997, s.245 
114 Bryman, 2011, s.476 
115 Kilhammar, 2011, s.2011 
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9.3.2 Grundutbildning 
Tidigare vetenskapliga studier och forskning kring medarbetarnas utbildning och kompetenser 

visar vikten av medarbetarnas kompetenser i förhållande till verksamhetens innehåll och kva-

lité. 

Lundgren menar att personalens kompetenser styr deras handlande i vardagligt agerande och 

beslutsfattande. De dagliga besluten som grundar sig på personalens kompetenser har ledningen 

begränsad möjlighet att påverka. Organisationens ansvar för att personalens kompetens svarar 

mot vissa bestämda uppgifter, det kan organisationen kontrollera genom personalrekrytering 

samt fort och vidareutbildning av personal. Personalens kompetens är en av de viktigaste fak-

torerna för att kunna styra organisationens innehåll och kvalité. Personalens kompetens ges stor 

vikt men underskattas av ledningen.116  

En likhet som finns mellan förvaltningarna i diskursen kring kompetensutveckling är vikten av 

grundutbildning, att grundutbildningen behövs hos de anställda för att verksamheterna ska nå 

målen samt få ökad kvalité. Med grundutbildning menas en utbildning i grundkunskaper inom 

det ämne man arbetar inom.  I dessa dokument refereras ofta till grundutbildning inom vård och 

omsorg. Att medarbetarna får grundutbildning genom kompetensutveckling är att stadens med-

arbetare får studera till undersköterskor, barnskötare och annan utbildning som man behöver 

för den verksamhet man arbetar inom.  

Ellström och Kock lägger till vikten av att ge resurser till utbildning och andra former av kom-

petensutveckling då det är en av nyckelfaktorerna bakom produktivitet, utveckling och innova-

tiva idéer. De belyser att ett av problemen med kompetensutveckling i arbetslivet är politikers 

förhållande kring kompetens och utveckling.  Om de medarbetare utan formell kompetens får 

den kompetensen eller inte beror på hur politiker diskuterar och förhåller sig till möjligheten 

till arbetsplatsrelaterat lärande. 117  

Bennich beskriver arbetsplatsrelaterat lärande och att kompetensutveckling inom äldrevården 

är komplex och svårbestämbar. De kortsiktiga och nationella satsningarna som görs lyckas säl-

lan då deras fokus ligger på nationella program där formell utbildning dominerar. Perspektivet 

är kortsiktigt. Bennich menar att organisationen borde satsa på att kombinera individuell och 

organisatoriskt lärande så att kvalitén och verksamheten utvecklas på ett hållbart sätt. Kompe-

tensutveckling är ett långsiktigt arbete som kräver integrerade lärstrategier där erfarenhetsba-

serad och teoretisk kunskap kompletterar varandra genom olika lärstrategier. Det behövs finnas 

stöd från ledning och politiker så att resurserna garanteras långsiktigt.118  

Grundutbildningens påverkan på medarbetarskapet beror på om utbildningen medför att med-

arbetaren får en möjlighet till helhetssyn och flexibilitet, att individen efter utbildningen tar ett 

ökat ansvar. Om grundutbildningen gynnar medarbetarskapet så gynnas organisationen för Kil-

hammar förklarar att ökat medarbetarskap gör att medarbetarna arbetar för att öka kvalitén och 

resultaten i organisationen då medarbetarskap syftar till att ha organisationens mål i fokus.119 

Callewaert belyser att det inte bara är genom teoretisk kunskap individer tillskansar sig kun-

skaper och kompetenser. Det finns en praktisk kompetens som man skaffar genom praktisk 

                                                             
116 Lundgren, 1999, s.226 
117 Ellstrom & Kock, 2008, s.14 
118 Bennich, 2012, s.83 
119 Kilhammar, 2011, s.21-211 
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teori. Den kunskapen sitter i kroppen, den har individen inskaffat sig genom praktisk erfarenhet 

där lärandet sker genom att utföra och hantera olika händelser och uppgifter.120 

Den typen av praktisk kompetens finns det gott om inom offentlig verksamhet, människor som 

har haft stora delar av sitt yrkesverksamma liv inom verksamheten. De sitter på kunskaper som 

man får genom praktisk erfarenhet. De har i mötet och samspelet med brukare fått gedigna 

färdigheter och kunskaper kring hur man kan hantera olika händelser och de olika arbetsupp-

gifterna som finns inom verksamheten.  

9.4 Kompetensutveckling för högutbildade 
En likhet i dokumenten kring kompetensutveckling är hur de inte benämner kompetensutveckl-

ingssatsningar för den delen anställda som redan har grundutbildning eller högre. Diskursen är 

konstruktivistisk, sociala företeelser speglar hur objektet produceras. Genom att inte nämna hur 

man ska ge kompetensutveckling eller motivera de medarbetare med högre utbildning kan de 

bidra till att objektet medarbetare med högre utbildning kan få svårt att veta vilken möjlighet 

till utveckling som finns. 

I en stadsdels försörjningsplan förklarar man att för att behålla kompetent personal behöver 

man ge dem kompetensutveckling och alternativa karriärvägar, men att detta sker i liten om-

fattning. 

Ellstrom och Kock lyfter fram att individuell kompetensutveckling ger ökad arbetsnöjdhet.121 

Thomson tillägger att för verksamhetens utveckling måste ledare finna vägar för att hitta och 

stimulera de medarbetare som har potentialen till att bli framgångsrika och kunniga.122 

Det finns i dokumenten inte något mönster på hur Stockholms stad arbetar för att stimulera 

medarbetare med hög utbildning. Det beskrivs inte vilken typ av kompetensutveckling och stöd 

det finns för dom. Det konstruerar en bild av att dessa medarbetare inte är prioriterade i verk-

samheten då de inte nämns i planerna. Det kan medföra att medarbetarna inte upplever sig in-

kluderade i organisationen. Hur ska de då producera och utveckla medarbetarskap och känna 

sig nöjda med sitt arbete?  

Stockholms stads tankar om medarbetarna och deras kompetensutveckling formar deras val av 

ord och hur de arbetar fram handlingsplaner. Dessa handlingsplaner sätts i bruk och skapar 

rutiner i verksamheten. Dessa rutiner belyser vilka värden medarbetarna och deras kompetenser 

har för förvaltningen. Dessa värden formar sedan stadens offentliga förvaltnings framtid. 

10. Konklusion 
Pedagogiskt ledarskap handlar om att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. Fo-

kusen i studien ligger på hur ledarna i offentlig förvaltning skapar diskurser kring medarbetarna 

och deras kompetensutveckling genom deras styrdokument. Det kan vara intressant då medar-

betarna och deras kompetensutveckling och lärande är ett kapital som kommunerna förvaltar. 

Detta arbete kan medföra att ledare granskar och får intresse för hur de själva uttrycker sig i 

sina handlingsplaner för att öka medarbetarskapet hos sina medarbetare.  

                                                             
120 Callewaert, 1999, s.218 
121 Ellstrom & Kock, s.14 
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Efter detta arbete känner jag att jag bara sett toppen av ett isberg inom ämnet ”diskursen om 

medarbetarna och deras kompetensutveckling”. Det finns så mycket mer jag vill läsa och för-

söka förstå.  Efter detta arbete skulle jag vilja studera hur synen på anställda påverkar dem och 

deras kompetensutveckling från medarbetarnas synvinkel. Hur relationen är mellan medarbe-

tarskap, arbetsnöjdhet och kvalitén i verksamheten. Hur dessa står i relation till varandra. Det 

arbetet skulle kunna göras genom att granska medarbetarenkäter, brukarundersökningar samt 

göra intervjuer med medarbetare och chefer. 

Likheterna i Stockholms stads styrdokument var att från stadsledningskontoret var diskurserna 

kring medarbetarskap och kompetensutveckling tydliga och väl formulerade. I stadsdelarnas 

dokument var det en större spridning av innebörden av begreppen. Ändamålet för kompetens-

utveckling från stadsdelarna var att öka kvalitén, att nå målen och att medarbetarna behövde 

grundutbildning.  
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