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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att belysa hur kompetensutveckling som begrepp framträder i ett företags 

texter och dokument. Vi avser att belysa språkets och textens makt i de sociala relationerna i en 

verksamhet med hjälp av en diskursanalys. Företag idag lägger stor vikt på att utforma 

dokument som på olika sätt ska säkerställa kvalitén på det dagliga arbetet genom att tydliggöra 

vad som skall göras och av vem. Dessa texter är riskabla att luta sig allt för mycket på då dessa 

kan vara en idealiserad verklighet av det arbete som utförs. 

 

Vår utgångspunkt är en kvalitativ ansats med diskursanalys som metod. Denna metod utgår 

ifrån texter i analysarbetet och dessa behandlar alla i någon form begreppet kompetens-

utveckling. Då kompetensutveckling är ett brett och komplicerat begrepp stödjer vi oss på 

Ellströms definition. Vi utgår från en bred bas av tidigare studier och litteratur kring ämnet för 

att ge bärighet till denna uppsats och det är denna bakgrund vi stödjer oss på i våra slutsatser i 

diskussionen. 

 

Det vi har funnit är att i den studerade diskursen är det tre punkter av Ellströms definition som 

framträder och två som inte gör det. Dessa punkter som synliggörs samt som inte gör det kan vi 

se är uppdelade i hur lärandet sker i dessa, formellt respektive informellt. Vi har också funnit 

maktstrukturer i diskursen kopplat till kompetensutveckling, både riktat till deltagarna men 

också riktat till lärandet.  

 

Vi strävar efter att tydliggöra kompetensutveckling som begrepp genom att koppla det till 

diskurs som teori i denna uppsats. 

Nyckelord 

Diskurs, kritisk diskursanalys, kompetensutveckling, informellt och formellt lärande, 

utveckling. 
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A critical discourse analysis about how the term competence 
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Jenny Claesson och Tina Gustavsson  

Abstract 

The purpose of this report is to illustrate how competence development as a term appears in a 

firms documents and texts. We intend to illustrate that the impact of language and written words 

can factor in the social relations of an activity. Firms of today put a great deal of reliance on 

explicit documentation to ensure the quality of daily work, as well as clarifying what should be 

done and by whom. Sometimes too much dependability is placed on the usage of these 

documents, as they could be only an idealized reality of the daily work.  

 

Our start is a qualitative approach and as a method we use discourse analysis. This method 

proceeds from texts in the analysis and all of these discuss competence development as a term. 

When the term competence development is widely and complicated we support us upon 

Ellstrom´s definition. We proceed from a widely ground of former studies and literature to give 

trustworthiness to this report and it is this background we support us upon in our conclusions in 

the discussion.  

  

What we have found is that in the studied discourse there are three sections of Ellstrom´s 

definition that are visible and two that are not. These sections who are visible and those who are 

not we can see that they are divided by in what way learning take place in them, formal 

respective informal. We have also found power structures in the discourse relating to 

competence development; both directed to the participants but also pointed to the learning. 

 

We intend to clarify the term competence development as well as connect the discourse to the 

theory in this report. 

Keywords 

Discourse, critical discourse analysis, competence development, informal and formal learning, 

development. 
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Inledning 

Under våra år inom arbetslivet har vi, vid upprepade tillfällen, deltagit i olika satsningar av 

kompetensutveckling. En gemensam upplevelse från detta är att företag satsar mycket pengar på 

kompetensutveckling utan att egentligen vare sig ha kunskaper eller strategier för hur dessa ska 

utformas och införlivas i verksamheten. Det här framkommer även i tidigare forskning vilket vi 

återkommer till i litteraturöversikten. Vi tycker att ett givet syfte med kompetensutveckling vore 

vara att eftersträva en effekt i form av lärande och utveckling, både hos individen och hos 

verksamheten. Vår upplevelse är att företagens satsning sällan leder till något lärande eller 

någon utveckling eftersom den bara i undantagsfall följs upp i det dagliga arbetet. Tidigare 

forskning visar på att satsningar av kompetensutveckling framförallt ger effekter i form av ökad 

motivation och trivsel hos deltagarna. Vi ställer oss frågan om det verkligen är detta som företag 

idag är ute efter när de planerar och genomför dessa satsningar. Vi tycker oss kunna urskilja en 

trend i att företag idag erbjuder mycket kompetensutveckling till sina medarbetare. En 

iakttagelse som vi gjort är att företag idag gärna framhäver hur mycket de satsar på 

kompetensutveckling per år och per person. Detta kan exempelvis visa sig i hur platsannonser är 

utformade. Idag finns till och med en marknad för företag med kompetensutveckling som 

affärsidé som satsar hårt på att synliggöra sig i vårt moderna informationsflöde.  

 

I dagens samhälle är det viktigt att synas som företag och detta görs framförallt genom språket i 

form av till exempel reklam och informationsrika hemsidor. Företag lägger ut dokument och 

årsredovisningar för offentlig beskådning. Därför är det viktigt för ett företag att beakta sitt 

språkbruk i dessa dokument så att textmottagaren får en korrekt bild av företaget och dess 

verksamhet. Hur de uttrycker sig berättar emellertid inte något om hur det förhåller sig i 

verksamhetens dagliga arbete. Ett företag kan i sin organisationsbeskrivning skriva att de värnar 

om miljön samtidigt som de i sina handlingar visar på motsatsen. Genom att belysa hur ett 

företag väljer att uttrycka sig genom text och språk kan vi påvisa den rådande diskursen. Detta 

är av vikt då den rådande diskursen kan ha en viss makt i att begränsa eller att styra en individs 

handling, attityd och beteende. Syftet med denna uppsats är att visa hur kompetensutveckling 

som begrepp framträder i företagets texter och dokument. 
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Bakgrund 

Bakgrunden leder in uppsatsen på begreppet kompetensutveckling och olika syn och 

infallsvinklar på begreppet. En redogörelse av det studerade företaget kommer också att 

göras.  

 

Begreppet kompetensutveckling är ett komplext begrepp som är på väg att utarmas och har idag 

blivit ett modeord med positiv laddning (Granberg, 2009, s. 104). Kompetensutveckling 

används även som synonym till kvalifikation och kompetens, det gör det svårt att faktiskt förstå 

vad som avses i ett samtal eller en text och därför är det mycket viktigt att redogöra för sin syn 

på detta begrepp (ibid., s. 99). Vi har valt att se på kompetensutveckling utifrån Ellströms 

definition då den är väletablerat inom svensk forskning inom lärande i arbetslivet (Ellström, 

2010, s. 23). Definitionen tar upp fler aspekter som ansvarsfördelning, lärandeprocesser och 

åtgärder och vilket vi anser gör den heltäckande. Delar av denna definition presenteras ingående 

i litteraturöversikten. Kompetensutveckling anser Ellström avser följande: 

 rekrytering, befordran (t.ex. karriärplanering) och personalrörlighet (internt och 

eller externt); 

 utbildning eller träning av personal genom t.ex. kurser på eller utanför 

arbetsplatsen; 

 olika typer av icke-formell utbildning (t.ex. utvecklingsprojekt, arbetsplatsträffar); 

 lärande i samband med utförandet av det dagliga arbetet med eller utan särskild 

instruktion, ”in the job learning”; 

 planerade förändringar av arbetsuppgifter eller arbetsorganisationen (t.ex. 

arbetsutveckling, arbetsrotation, införande av grupporganisation) med syfte att 

främja kompetensutnyttjandet och lärande i det dagliga arbetet. 

(ibid., s. 23) 

 

Ellström förtydligar även att en organisations kompetensutveckling kan utgå ifrån en eller flera 

av ovanstående åtgärder eller ingå i ett system av åtgärder (Ellström, 2010, s. 23). Utifrån denna 

definition kan man tydligt se en organisationsrelaterad och en individrelaterad betydelse av 

begreppet kompetensutveckling (ibid.). För Statistiska centralbyrån (SCB) är definitionen av 

personalutbildning:  

Med personalutbildning avses utbildning som arbetsgivaren eller det egna företaget bekostar 

helt eller delvis. Utbildningen kan ske på arbetstid eller på fritiden och inkluderar även 

introduktion av nya arbetsuppgifter och självstudier. 

(www.scb.se, 10 april 2012)  

 

Vi väljer att inte utgå ifrån denna definition då vi anser att den är förenklad och inte lyckas få 

med tillräckligt många aspekter av kompetensutvecklingsbegreppet.  

 

För företag i dagens samhälle har satsningen på kompetensutveckling blivit ett sätt att 

marknadsföra sig på, det kan man bland annat se genom att det anordnas tävlingar om vilket 

http://www.scb.se/
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företag som gjort årets bästa kompetenssatsning (Personal & Ledarskap, nr 4, 2012, ss. 36-37). 

Det föreligger ett stort tryck på företag idag på att de ska erbjuda bra och attraktiva 

kompetenssatsningar för att behålla personal men även att attrahera ny personal. Detta vittnar 

många platsannonser om då det ofta framkommer i dessa hur företaget ser på 

kompetensutveckling (www.scb.se, 10 april 2012). Detta i ett syfte att vara ett erbjudande till 

den tilltänkta medarbetaren (ibid.) Den tidigare forskningen visar på att de svenska företagen 

brister i att utvärdera sina genomförda satsningar för att se effekten av dessa (Byström, 2010, 

s.127). Det som framkommer under genomförda empiriska undersökningar av dessa satsningar 

är främst att exempelvis motivationen hos de anställda ökar efter en kompetens-

utvecklingssatsning samt viljan att lära sig mer (ibid.). Statistik från SCB vittnar också om en 

snedfördelning om vilka personalgrupper det är som erhålls denna satsning (www.scb.se, 10 

april 2012). Det betyder att undersökningar som kan kasta lite ljus över detta mycket komplexa 

område kan medföra att en sådan snedfördelning kan komma att minska samt att satsningar görs 

mot rätt områden. 

 

Ökad kunskap inom begreppet kompetensutveckling kan utgöra en mycket värdefull del av det 

kunskapsstoff som ett företag baserar sitt kompetensutvecklingsarbete på. Idag finns det även 

många företag som har som affärsidé att erbjuda kurser och utbildningar inom olika områden till 

organisationer och stödja dem i deras kompetensutvecklingssatsningar. Dock finns lite 

forskning kring effekter av genomförda satsningar och vilka strategier som används (Ellström, 

2010, ss. 35, 40). Det övergripande syftet med denna undersökning är att utifrån en diskurs-

analys ge ökad kunskap om hur kompetensutvecklingsbegreppet framträder i ett företags texter 

och dokument.   

En beskrivning av det studerade företaget och 

dess texter och dokument 

Företaget 

För att kunna förstå denna diskursanalys behöver en beskrivning av det undersökta företaget 

göras. Företaget valde att vara anonyma och därför avidentifierade vi dem. Vi gav företaget det 

fingerade namnet ArBor. ArBor är idag ett svenskt medelstort privatägt fastighetsföretag. År 

2008 bildades ArBor genom en sammanslagning av två fastighetsbolag. Under det första året 

skedde intensiva arbeten med att sjösätta det nya företaget. Målet var att skapa nya värderingar 

och få en enhetlig syn på det nya företaget hos samtliga medarbetare. Vi beskriver detta därför 

att vi anser att det har betydelse för förståelsen och uppkomsten av den eller de rådande diskurs/ 

diskurser som finns idag som vi ska studera.  

Texter och dokument 

I anslutning till denna beskrivning av företaget behöver vi också göra en redogörelse av den typ 

av texter och dokument vi använt där begreppet kompetensutveckling framträder. En typ av 

dokument som vi undersökt vissa segment av kallar förtaget för Hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsredovisning är ett dokument från en organisation som redovisar dess arbete för 

hållbar utveckling. 

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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Nedan kommer vi redogöra för begreppet hållbarhetsredovisning genom att koppla ArBors 

arbete med detta till andra omgivande diskurser. Hållbarhet innehåller tre områden, menar 

ArBor, miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social hållbarhet. Social hållbarhet 

innebär att verka för ett långsiktigt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Det 

är inom detta område som begreppet kompetensutveckling framträder. I Hållbarhets-

redovisningen för 2010 skriver organisationen följande om hållbarhet; 

Med hållbarhet avser vi i första hand miljöfrågor men att ha ett etiskt förhållningssätt som 

bottnar i en humanistisk grundsyn och god styrning är också viktigt.  

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

ArBor bygger sitt arbete kring hållbar utveckling, som så många andra företag, på 

Brundtlandkommissionen (Hållbarhetsredovisning 2010). Hållbar utveckling är en svensk 

benämning på sustainable development som lanserades av Brundtlandkommissionen år 1987. 

Dess innebörd är att en utveckling som tillfredsställer dagens behov inte ska äventyra 

möjligheterna för framtida generationer att tillfredsställa sina behov (ibid.). I sammanhanget kan 

det vara intressant att även lyfta in och visa på en statlig utredning kring detta som också 

förespråkar en hållbar utveckling. I SOU 2004:104 ”Att lära för hållbar utveckling” 

(www.regeringen.se, 21 maj 2012) kan man läsa följande; 

Världen står inför stora utmaningar som angår alla människor och alla länder. Fattigdom, 

klimatförändringar, epidemier och krig är exempel på problem som står i vägen för en hållbar 

utveckling, globalt såväl som nationellt och lokalt. Problemen är komplexa och omfattar 

ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. 

(ibid., s. 9) 

 

I de hållbarhetsredovisningar som ArBor formulerat fokuseras det just på de ekonomiska, 

sociala och miljömässiga faktorerna. Utveckling, lärande och därmed kompetensutveckling 

kommer även in i detta då man vidare i samma SOU 2004:104 (www.regeringen.se, 21 maj 

2012), som nämndes ovan, kan läsa följande; 

Lärande är en förutsättning för att människor ska kunna möta de utmaningar som världen står 

inför. Vad människor lär sig och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en 

hållbar utveckling ska bli möjlig. 

(ibid., s. 9) 

 

På en hemsida från Lunds universitet kan man finna flera olika definitioner av hållbar 

utveckling däribland från miljödepartementet och UNESCO (www.lu.se, 8 maj 2012).  

Vi nämner dessa då de är exempel på närliggande diskurser som skulle kunna tänkas påverka 

den studerade diskursen, detta är något vi kommer att behandla i diskussionen. 

 

Hållbarhetsredovisningarna är offentliga och har publicerats på ArBors hemsida. Eftersom 

begreppet kompetensutveckling endast framträder i vissa segment av dessa dokument valde vi 

att endast analysera dem. Dessa kallar vi för texter i uppsatsen. Analysen har också gjorts på 

fyra hela dokument vilka är Strategi kompetensstyrning, Verksamhetsplan HR 2012, 

Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet.  

http://www.lu.se/
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Dessa omnämner vi som dokument i uppsatsen. Strategi kompetensstyrning är skrivet av 

ledningen och HR- avdelningen i syfte att användas som ett arbetsdokument. Detta dokument är 

inte offentligt men ligger ute på företagets intranät, vilket innebär att samtliga anställda på 

företaget har tillgång till dokumentet. Verksamhetsplan HR 2012 är skriven av HR- avdelningen 

och används av dem som ett arbetsdokument. Detta dokument finns inte tillgängligt på 

intranätet utan endast för HR- avdelningen och ArBors ledning. Dokumenten Medarbetar-

samtalet och Stöd för medarbetarsamtalet är två dokument som används som ett stöd och en 

hjälp för medarbetaren och dennes chef under medarbetarsamtalet. Dessa dokument finns på 

intranätet och är tillgängliga för samtliga anställda på ArBor.  

 

Nu har vi belyst begreppet kompetensutveckling samt redogjort för det studerade 

företaget och dess dokument och texter som analyserats i denna uppsats.  
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten belyser en teoretisk bakgrund och tidigare forskning vilka är 

relevanta för denna forskningsansats. Ellströms definition av begreppet kompetens-

utveckling är det centrala i uppsatsen. Definitionen beskrivs därför här utifrån dess olika 

komponenter. Kompetens är en del av begreppet kompetensutveckling vilket kommer att 

definieras här följt av en beskrivning av begreppet och dess syfte. Vi kommer också 

redogöra för vilket perspektiv på lärande vi utgått ifrån samt presentera strategier för 

kompetensutveckling och dess effekter och den lärmiljö som är viktig för kompetens-

utveckling. Avslutningsvis beskrivs begreppet diskurs som teori.  

Syfte med kompetensutveckling och god 

kompetens 

Begreppet kompetens kan behöva definieras då det är en del av begreppet kompetensutveckling. 

Begreppet dök upp på 1980-talet och kan få olika innebörd beroende på vilket perspektiv som är 

utgångspunkten (Granberg, 2009, s. 99). Ordet kompetens används också ofta som synonym till 

orden yrkeskunnande och kvalifikation. De har därmed inte samma innebörd men en gemensam 

innebördskärna (Ellström, 1992, s. 20). För att kunna tala om någons kompetens behöver denna 

alltid sättas i relation till en specifik uppgift (ibid.). Ordet kompetens betyder, enligt 

Nationalencyklopedin, kunnighet, skicklighet (www.ne.se, 19 april 2012). ”Med kompetens 

avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext” (Ellström, 1992, s. 21). Kompetens är kopplat till individen och en beskrivning av 

kompetens görs då utifrån individen och dennes förmåga i relation till en viss uppgift 

(Granberg, 2009, s. 101). Kompetensen består av kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt 

en förmåga av korrekt bedömning och värdering av uppgiften. Till skillnad mot kvalifikation 

som beskriver vilka krav en uppgift eller arbete ställer på kompetensen hos individen (ibid., 

ss.100-101). Yrkeskunnande är en form av kompetens och kvalifikation (Ellström, 1992, s. 20). 

Definitioner av yrkeskunnande skiljer sig åt beroende på om utgångspunkten är de kunskaper 

och färdigheter en individ besitter eller om utgångspunkten är i arbetsuppgiften, det vill säga 

vilka krav på individens yrkeskunnande uppgiften har (ibid.).  

 

En god kompetens och en kompetensplanering hos medarbetarna sätts ofta i relation till ett 

företags mål och syften vilket då styr behovet av kompetensutveckling (Granberg, 2009, s. 179). 

Dessa mål och framgångsfaktorer kan ofta handla om verksamhetens mål och syften utifrån 

kompetens, ledarskap, delaktighet, medarbetarhälsa samt personalförsörjning. Granberg ställer 

sig kritisk till att kompetens och kompetensutveckling enbart sker för att matcha ett företags 

krav, beskrivna mål och syften och menar då att det endast blir fråga om ett anpassningsinriktat 

lärande och det utvecklingsinriktade lärandet ges mindre plats (ibid., s. 181). Ellström menar att 

företag som har denna utgångspunkt för en kompetensanalys har ett anpassningsperspektiv 

vilket gör att de bortser från de kompetenser som individen besitter vilka denne medvetet eller 

omedvetet använder för att påverka och förändra sitt arbete (Ellström, 1992, s. 27). Istället 

ligger fokus på vilken kompetens som krävs av en individ för att denne så effektivt som möjligt 

http://www.ne.se/
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ska kunna utföra de ålagda arbetsuppgifterna. Ellström föreslår att detta perspektiv på 

kompetens behöver kompletteras med ett utvecklingsperspektiv där individen ses kunna ha 

förmåga att påverka och förändra sina arbetsvillkor (ibid.). Enkelt sagt menar Granberg att 

företag ofta ger sina anställda utbildningar av olika slag för att sedan förändra arbetsuppgifterna 

med mer ansvar och större arbetsuppgifter (Granberg, 2009, s. 110-1119). Ofta sker dock inte 

steg två och detta leder till att individen blir överutbildad. Ofta har företag också ett rättvisetänk 

att alla anställda ska ha rätt till lika mycket utbildning. Istället borde det gå till så, menar 

Granberg, att individen ges utökade arbetsuppgifter och ansvar och därefter skaffar sig den 

kompetens och utbildning som behövs (ibid.). 

Informellt och formellt lärande 

Lärandeprocessen kan beskrivas på en rad olika sätt beroende på vilket perspektiv man intar 

(Granberg, 2009, s. 26). Dessa perspektiv skiljer sig åt hur man till exempel ser på individen 

och kontexten. Vissa perspektiv fokuserar på individen och dess kognitiva processer medan 

andra perspektiv fokuserar mer på kontexten där lärandet sker. Det finns också perspektiv där 

kontext och individ samspelar (ibid.). I denna uppsats har vi valt att fokusera på 

kompetensutveckling som begrepp vilket till viss del innefattar en individs lärande vilket kan 

resultera i en kompetensutveckling (Kock, 2010, s. 99). Kock ger exempel på 

kompetensutveckling som en läraktivitet som direkt eller indirekt resulterar i att en individ lär 

sig, eller också uttryckt ökar sin kompetens. Forskningen kring lärande på arbetsplatsen har 

tidigare dominerats av ett utbildningsperspektiv där individen förvärvar ny kunskap i en 

aktivitet genom en överförings- och tillägnelseprocess enligt Kock (ibid., s. 99). En annan 

förklaring till att arbetsplatser idag satsar stort på utbildning och därmed det formella lärandet är 

att i statliga utredningar kring kompetensutveckling menar man att utbildning på samhällsnivå 

är avgörande för att på lång sikt utveckla hög kvalité och konkurrensförmåga i arbetslivet (SOU, 

1992:7, s. 32). Ellström menar att dessa satsningar, som han kallar formellt lärande, ges stor 

betydelse i arbetslivet men att det finns anledning att ställa sig kritiskt till detta då han menar att 

det mesta lärandet sker informellt och att lärande genom utbildning är marginell (Ellström, 

1992, s. 105). Detta formella lärande kan beskrivas som något som sker medvetet och avsiktligt 

vilket karaktäriseras av en hög grad av planering och organisering (Kock, 2010, s. 101). Det 

som planeras och organiseras är olika typer av aktiviteter för lärande på arbetsplatsen. Det som 

skiljer det formella lärandet från ett informellt lärande är att graden av medvetenhet och 

avsiktlighet samt graden av planering och organisering är lågt. Det informella lärandet sker 

ibland omedvetet för oss då vi är upptagna med andra aktiviteter. I en situation som denna har vi 

inte avsikt att lära något eller så är vi helt enkelt inte medvetna om att vi lär. Detta lärande 

brukar kallas implicit lärande, vilket givetvis kan bli medvetet för oss (ibid.).  

Kompetensutvecklingsstrategier, lärmiljöer 

och dess effekter 

Definitionen av kompetensutveckling från Ellström (2010) som vi hänvisade till i bakgrunden 

stödjer sig på flera olika åtgärder ett företag kan göra för att öka kompetensen hos sina 

medarbetare. Åtgärder som inte primärt syftar till kompetensutveckling men som i praktiken 

ofta medför detta är aktiviteter i form av exempelvis olika organisationsutvecklingsprojekt, 
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arbetsgruppsarbeten, arbetsgruppsmöten, arbetsrotation eller facklig verksamhet  (Kock, 2010, 

ss. 99-103). Dessa aktiviteter kan kopplas till det informella lärandet (ibid.). Utifrån det kan vi 

se att strategier för kompetensutveckling inte bara kan bedömas som ett resultat av planering. 

Det kan även ses som att de är framväxta ur handlingsmönster och rådande rutiner eller ses som 

en kombination av planering och handlingsmönster som finns i verksamhetens dagliga arbete. 

Företags strategier för kompetensutveckling kan då sättas i relation till deras verksamheters 

lärmiljö i förhållande till om dessa främjar formellt respektive informellt lärande, samt på vilket 

sätt dessa strategier uppkommit (ibid., ss. 99-101). Kock beskriver utifrån detta två möjliga 

exempel av kompetensutvecklingsstrategier för företag, en formell utbildningsstrategi och en 

integrerad strategi som kan ses som en blandning av formellt och informellt lärande (ibid., s. 

168). 

 

Den formella kompetensutvecklingsstrategin fokuserar på formella utbildningar för individen 

antingen på arbetsplatsen eller externt, målsättningen för utbildningarna ligger på individens 

förmåga att utföra sitt dagliga arbete. Den integrerade kompetensutvecklingsstrategin fokuserar 

både på individens utveckling och på verksamhetens utveckling genom att kombinera 

utbildningar för individen samt olika arbetsplatsförändringar (Kock, 2010, s. 168). En fördel 

med den integrerade kompetensutvecklingsstrategin är att den kan öka individens chans till 

informellt lärande genom att det formella lärandet kombineras med det dagliga arbetet och då 

får individen möjlighet att dela erfarenheter med andra eller att själv reflektera över sitt eget 

arbete (ibid., s. 107). 

 

En viktig aspekt att också förhålla sig till är företagens strategier av kompetensutveckling 

kopplat till vilken typ av lärmiljö dess verksamhet har. Lärmiljön kan ses antingen som 

stödjande eller som begränsande för medarbetarnas lärprocess i organisationen (Kock, 2010, s. 

115). Vikten avses då ligga i att en lärmiljö tros inte bara påverka i vilken grad en individ lär sig 

utan även kvalitén och effekten av lärandet (ibid., s. 163). Kock använder sig av två 

benämningar på en verksamhets lärmiljö som baseras på verksamhetens uppbyggnad, i att 

antingen vara stödjande eller begränsande för ett företags kompetensutvecklingssatsningar 

(ibid., ss. 85-86). Den stödjande lärmiljön innebär att verksamhetens lärmiljö i hög grad stödjer 

de satsningar på kompetensutveckling ett företag gör och i den begränsande lärmiljön är då 

verksamhetens lärmiljö den motsatta, det vill säga att den i låg grad stödjer de satsningar som 

görs gällande kompetensutveckling (ibid.). Vidare nämner Kock att verksamhetens lärmiljö kan: 

”[…] liknas vid den ”jordmån” för lärande och utveckling som finns i företaget, vilken kan 

kultiveras[…] med hjälp av olika strategier för kompetensutveckling” (ibid., s. 163). 

 

Utifrån ovanstående gör Kock en koppling till att olika kompetensutvecklingsstrategier ger olika 

effekter beroendes av verksamhetens lärmiljö (Kock, 2010, ss. 173-174). Effekterna av 

kompetensutvecklingssatsningen är mycket svår att mäta då den är komplex i sin natur och 

beroendes av ett stort flertal faktorer exempelvis individens motivation och tidigare erfarenhet 

av kompetensutveckling, individens utbildningsnivå, verksamhetens lärmiljö och vilken 

kompetensutvecklingsstrategi som använts (ibid., ss. 175-176). Empiri visar dock på att en 

integrerad kompetensutvecklingsstrategi i samband med en stödjande lärmiljö får en högre 

effekt både på individ- och verksamhetsnivå än andra kombinationer (ibid., ss. 173-176). 
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Diskurs som teori 

Diskursbegreppet behöver redas ut då det kan ha olika betydelser i olika vetenskapliga 

sammanhang. Begreppet tycks också vara på modet att användas och risken blir då att begreppet 

blir urvattnat eftersom det ofta saknas närmare klarhet i vad som menas med diskurs (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Inom lingvistiken ges vanligtvis en relativt smal definition av 

begreppet till skillnad mot hur Norman Fairclough, som tillhör den samhällsvetenskapliga 

familjen, definierar begreppet med en mycket större bredd (Bergström & Boréus, 2005, s. 307). 

Norman Fairclough nämner vi därför att vi senare återkommer till hans diskursanalys vilken vi 

utgått ifrån i vårt analysarbete i denna uppsats. Lingvistiken nämns för att diskursanalys har 

många influenser i fråga om analysverktyg från lingvistiken, bland annat textanalys. Diskurs-

analys i sin beskaffenhet kan ses som en breddad textanalys (ibid.).  

 

Diskursbegreppet kan inte beskrivas utan att först nämna Foucault i detta samhällsvetenskapliga 

sammanhang, då det är främst honom som diskursbegreppet förknippas med (Börjesson, 2003, 

s. 34). Därför är det på sin plats att citera Michael Foucault och hans diskursbegrepp.  

La Voix de son maître bygger på tanken att diskursen inte ska uppfattas som alla de saker som 

man säger och inte heller som sättet att säga dem. Diskursen finns lika mycket i det som man 

inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och 

rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och avgränsande 

betecknanden som passerar genom de sociala relationerna. 

 (Foucault, 2008, s. 181)  

 

Utifrån detta citat kan vi tolka att diskursen har en viss makt att begränsa eller styra på vilket 

sätt vi ska tala och förstå världen samt vilken typ av kunskap som är giltig. Begreppet inbegriper 

därmed också makt, vilket är en mycket central punkt i Foucaults diskurstänk. Makt och 

vetande är för Foucault två sammanlänkade enheter (Börjesson, 2003, s. 34). Utifrån detta 

resonemang utförde Foucault en mängd olika diskursanalyser genom empiriska undersökningar 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 19). Han utvecklade teorier och begrepp som anammats 

av alla de fortsatta grenar som utvecklats inom området diskursanalys (ibid.).  

 

Vi kommer att fortsättningsvis tala om diskursanalys och redogöra för hur den uppkommit och 

mynnat ut till olika grenar som till exempel Faircloughs kritiska diskursanalys vilken vi utgått 

ifrån i denna uppsats. För att förstå diskursanalys och kunna tillämpa denna är det viktigt att 

också förstå bakomliggande filosofi och teorier (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 10). 

Diskursanalys är en metod där teori och metod är sammanlänkade. Diskursanalysen innefattar 

en filosofisk premiss angående språkets roll i den sociala konstruktionen av världen. 

Diskursanalysen innefattar även teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer för hur man 

angriper ett forskningsområde samt tekniker för språkanalys. För att kunna tillämpa metoden 

måste de grundläggande filosofiska premisserna godtas (ibid., s. 10). Likt Foucault så tar olika 

riktningar inom diskursanalysen ofta sin utgångspunkt i socialkonstruktionistiska premisser 

vilka i sin tur har sina ursprung i strukturalismen, poststrukturalismen och marxismen. Subjektet 

uppfattas som något som skapas genom språket i diskursen, det vill säga att vi är inte 

självstyrande varelser utan vi ansluter till olika roller som den rådande diskursen bibringar med 

text och språk som säger på vilket sätt vi ska tala och agera (ibid.). Här faller det på sin plats att 

också lyfta in maktperspektivet som alltid inryms i diskursbegreppet. Makt i detta sammanhang 
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ses inte som något som ett specifikt subjekt utövar eller besitter gentemot ett annat specifikt 

subjekt utan som utvecklas i relationer mellan människor (Bergström & Boréus, 2005, s. 311). 

Synen på makt och detta sätt att se på denna är ursprungligen formulerat av Foucault (ibid.). 

 

Utifrån ovan beskrivna teorier och filosofier har det sedan utvecklats olika grenar inom 

diskursanalysfältet vilka vi kort kommer nämna i nästa avsnitt, språkets betydelse. Vi kan kort 

nämna att några saker som skiljer de olika angreppssätten åt i de olika typerna av 

diskursanalyser är synen på diskursens roll i konstituerandet av världen och den analytiska 

fokuseringen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 25). Den kritiska diskursanalysen, som är 

just en sådan gren, vars huvudsakliga upphovsman är Norman Fairclough, kommer vi beskriva 

mer ingående när vi presenterar vår metod och vårt tillvägagångssätt som inspirerats av honom.  

Språkets betydelse 

Det är framförallt språket som studeras i en diskursanalys och det diskursanalytiska 

angreppssättet bygger på språkfilosofier från strukturalismen och poststrukturalismen (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 15). Dessa språkfilosofier har som teoretisk utgångspunkt att 

individens tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Det är med hjälp av språket som 

individen skapar representationer av verkligheten. Dessa representationer är aldrig bara 

speglingar av verkligheten utan är också med att skapa verkligheten. Utifrån det kan vi se att 

denna verklighet, den fysiska världen, får betydelse först genom språket, diskursen (ibid., s. 15). 

”Världen säger inte själv hur den ska uttryckas […] Vi tilldelar världen betydelse genom 

sociala konventioner, där bestämda ting förbinds med bestämda tecken.” (ibid., s. 16). Detta 

sker genom individens handlingar, i texten och i talet, som bygger på strukturer där diskursiva 

mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker. Diskursanalysen avser belysa vilka sociala 

konsekvenser som olika representationer (diskursiva framställningar) av verkligheten får (ibid., 

ss. 18, 28). Den diskursiva praktiken går vi igenom mer noggrant i avsnittet Diskurs som metod 

då denna del utgör en viktig analysdel i Faircloughs kritiska diskursanalys.  

 

De olika grenarna inom diskursanalys skiljer sig åt blanda annat genom vilken syn de har på 

språkets makt av diskursen. Den första grenen som vi beskriver är kritisk diskursanalys. Denna 

skiljer sig ifrån de övriga inriktningarna inom diskursanalys genom sin fokusering på 

användningen av lingvistiska analysredskap (Bergström & Boréus, 2005, s. 323). Det är 

texternas meningsbyggnad som analyseras i kombination med att granska hur texter hänger ihop 

med varandra (intertextualitet) och genom att belysa hur texterna produceras, distribueras och 

konsumeras (ibid., s. 323). I diskursteorin, som är en annan gren inom diskursanalysfamiljen, 

ses språkets betydelse utifrån poststrukturalismens tankar om att språkbruket är ett socialt 

fenomen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 32). Språket anses få sin betydelsestruktur i 

det sociala rummet genom motsättningar, konventioner och förhandlingar (ibid.). Diskursteorin 

ser därmed inte diskursen som något som slutligt kan låsas fast, då språket hela tiden är i 

rörelse, är föränderligt i det sociala rummet (ibid., s. 13). Det leder till en syn på diskursen att 

denna inte är en sluten enhet utan istället ständigt omformas i kontakten med andra diskurser, i 

så kallad diskursiv kamp (ibid.). Den sista grenen vi beskriver är diskurspsykologi. I denna 

analys görs också textanalyser men av mer retoriskt inslag och skiljer sig därmed från de övriga 

grenarna inom diskursanalysfamiljen (ibid., ss. 95-96).  
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Skillnaden går även in på ett djupare plan beroendes av hur diskurspsykologin använder sig av 

analyser av språkbruk som är direkt kopplade till de kontexter där de utvecklas, vilket är något 

de andra två diskursanalyserna vi nämnt inte gör (ibid., s. 97). 

 

Ovan redogjorde vi för olika komponenter som kan kopplas till Ellströms definition av 

begreppet kompetensutveckling.  Inledningsvis presenterade vi en definition av begreppet 

kompetens samt en beskrivning av detta. Vi redogjorde också för vilket perspektiv på 

lärande som Ellströms definition av kompetensutveckling vilar mot. En presentation av 

strategier för kompetensutveckling och dess effekter och den lärmiljö som är viktig för 

kompetensutveckling har också gjorts. Till sist avslutade vi med att introducera 

diskursbegreppet för läsaren för att kunna förstå metoden som ligger till grund för 

uppsatsen.  Dessa delar som tagits upp i litteraturöversikten belyser en teoretisk bakgrund 

samt tar upp tidigare forskning vilka är viktiga för läsaren att ha i åtanke vid en fortsatt 

läsning av uppsatsen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att visa hur kompetensutveckling som begrepp framträder i ArBors 

texter och dokument.  

Frågeställningar 

Frågeställningarna i denna studie är: 

 Hur framträder begreppet kompetensutveckling i ArBors dokument?  

 Uppkommer förändring i hur begreppet framträder i dokumenten mellan åren 2009-

2012?  

 Finns det en samstämmighet i hur begreppet framträder i samtliga dokument?  
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Metod 

Nedan inleder vi med att beskriva diskurs som metod och går därmed in på hur en kritisk 

diskursanalys går till. Detta ger en fördjupad bild av diskurs som teori och metod samt så 

visar detta på vilka fördelar kritisk diskursanalys för med sig. Under rubriken 

tillvägagångssätt beskriver vi vårt urval samt ger motiveringar över valet.  Följt av detta 

redogör vi för den analysmetod som vi konstruerat utifrån Faircloughs kritiska 

diskursanalys samt vilka analytiska redskap vi har valt att använda. Vi resonerar också 

kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet utifrån en kvalitativ ansats samt ger en 

bild av på vilket sätt vi eventuellt uppfyller dessa. I varje forskningssammanhang är det 

alltid nödvändigt med etiska överväganden vilket vi resonerar kring här. Avslutningsvis 

ger vi vår reflektion över metoden, urvalsprocessen, analysen samt vår roll som forskare.  

Diskurs som metod 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats och använder oss av kritisk diskursanalys och inom 

denna analysgenre valde vi Norman Faircloughs (1995) metod och teori, eftersom den anses 

vara den mest utvecklade inom den kritiska diskursanalytiska riktningen (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s. 66). Den kritiska diskursanalysen innehåller ” teorier och metoder för att 

teoretiskt problematisera och empirisikt undersöka relationer mellan diskursiv praktik och 

social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. ” (ibid., s. 66). Vi anser därför att 

denna metod är ett bra sätt att angripa vår frågeställning med. Vi avser med vår uppsats att 

påvisa hur begreppet kompetensutveckling framträder i ett företags texter och dokument. 

Genom att använda oss av ordet framträder i vår frågeställning avser vi att belysa med vilka ord 

företaget beskriver kompetensutveckling och i vilka sammanhang detta kan kopplas till. 

Eftersom en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen så kan en analys av dessa 

dokument och den text, på vilket sätt de formulerar sig, säga något om deras sätt att uttrycka sig 

ifråga om begreppet kompetensutveckling (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Detta kan 

analyseras då den rådande diskursen kan ha en viss makt att begränsa eller att styra i en viss 

riktning hur människorna handlar, uttrycker sig, kommunicerar etcetera (ibid.).  

 

Att titta på dokument över tid kan också ge upplysning om eventuella förändringar i de 

språkliga uttrycken och därav kan den rådande diskursen även te sig tydligare. Vår fråge-

ställning avser även att kartlägga om en samstämmighet förekommer i de olika dokumenten och 

texterna. Med fördel kan detta undersökas med en kritisk diskursanalys då denna lyfter 

eventuella skillnader i språkbruk så som begrepp, nyanser, metaforer etcetera då den bland 

annat utgår från en lingvistisk textanalys (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, ss.72-73).  

 

Vidare kommer vi att redogöra för de huvuddrag som vi anser utmärker Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Begreppet diskurs använder Fairclough på två olika sätt, dels som ett abstrakt 

begrepp i mening diskurs som teori och dels ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 72). Ett 

exempel på det sistnämnda kan vara att tala om olika typer av diskurser exempelvis nationell 

diskurs, politisk diskurs, vård- och omsorgsdiskurs och feministisk diskurs. ”Fairclough sysslar 
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med teori- och metodbyggande med avseende på empirisk forskning om språkbruk i vardagens 

sociala interaktion” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 71). Faircloughs angreppssätt är en 

textorienterad diskursanalys baserad på tre traditioner: lingvistik, sociologi (ibid.) och ett 

foucauldianskt perspektiv (Bergström & Boréus, 2005, s. 309). Dessa tre traditioner menar han 

ger en analys som inbegriper en förbindelse mellan texten och sociala strukturer, vilket inte en 

ren lingvistisk textanalys gör (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 72). Med andra ord, för att 

få en bredd i analysen behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv där textanalys och social analys 

kombineras. Ett samhälle byggs upp av sociala strukturer och maktrelationer och innefattar alla 

de samhälleliga- och kulturella processer som i sin tur formar sociala praktiker. Människor i 

samhället är oftast inte medvetna om dessa processer. Denna utgångspunkt resulterar i att 

diskurs ses som både konstituerande och konstituerad vilket är en central punkt i Faircloughs 

teori (ibid., ss. 70-72). Förenklat betyder detta att en diskurs exempelvis formar sociala 

relationer och diskursen formas i sin tur av de sociala relationerna, detta kan ses som en 

växelverkan.  

 

Vi kommer här nedan att kortfattat förklara några begrepp som är väsentliga i kritisk 

diskursanalys och som vi utgår ifrån när vi utför analysen i denna uppsats. Dessa begrepp har vi 

valt att lyfta fram genom kursivering för att de tydligt ska framträda för läsaren. För det första 

utgår kritisk diskursanalys från Faircloughs tre dimensioner när man tittar på en kommunikativ 

händelse, dessa benämner Fairclough enligt text, diskursiv praktik och social praktik (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 74). Dessa dimensioner utgör den ram som vi utgår ifrån när vi 

studerar kommunikation och samhälle. Den första dimensionen handlar om den text som ska 

studeras där vi tittar på dess egenskaper genom en textanalys där formella drag hos texten 

analyseras fram. Texten medieras i den diskursiva praktiken vilket betyder att textproducenten 

producerar texten och textkonsumenten konsumerar denna text. Textproducent författar en text 

utifrån ett visst sätt att uttrycka sig och med specifika ordval vilket utgör de diskurser och 

genrer som råder. Textkonsumenten är de som läser och tar del av texten och de bygger då 

delvis sin tolkning av texten på de diskurser och genrer som artikulerats av textproducenten när 

texten producerats (ibid., ss. 74-76). För att studera detta används ett begrepp som kallas 

intertextualitet som handlar om hur texter relateras till varandra. Språkbruket refererar alltid 

bakåt till tidigare diskursiva struktureringar. Det vill säga att språket alltid bygger vidare på 

redan etablerade betydelser. Genom att fokusera på intertextualiteten kan man därmed se på hur 

föränderlig en diskurs är (ibid., s. 13). Ett liknande begrepp finns som beskriver relationen 

mellan hur olika diskurser och diskursordningar framställs vilket kallas för interdiskursivitet 

(ibid., s. 77). Dessa två dimensioner, texten och den diskursiva praktiken, ska i analysen 

placeras i den sociala praktiken vilka de är en del av (ibid., s. 74). Den sociala praktiken handlar 

om att kartlägga den diskursordning som den ingår i samt icke-diskursiva praktiker som 

exempelvis kulturella, ekonomiska och sociala faktorer. Diskursordning består av ett innehåll av 

diskurspraktiker och diskurstyper. De skapar relation till övriga begrepp och ”är summan av 

alla de genrer och diskurer som används inom en social institution eller en social domän”(ibid., 

s. 76). Diskursordning (till exempel medier, sjukvårdssystem, politik, ekonomi, akademi, 

fastighetsbransch) innehåller olika typer av diskurspraktiker (till exempel ledningsgrupp, 

fastighetstekniker och så vidare) och dessa i sin tur innehåller olika diskurstyper (för ArBor är 

det till exempel hållbarhetsdokument, utvärderingar och policydokument andra exempel kan 

vara samtal, möten, tal etcetera). Diskursordning är något som inte kommer att tas upp något 
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nämnvärt i denna uppsats utan i en liten grad utifrån ArBors kontakter med vissa specifika 

områden i den sociala praktiken, däribland olika omgivande diskurser. 

 

I denna diskursanalys håller vi oss till de tre dimensionerna men med olika gradskillnader. Vi 

gör en medveten avgränsning genom att koncentrera oss på det två innersta dimensionerna, 

texten och diskursiva praktiken, i resultat av analysen. Den sociala praktiken får mindre 

utrymme då analysen av denna även stödjer sig på sociologisk teori och kultur teori vilket vi 

anser är av större omfång än vad denna uppsats kan utgå ifrån. Vi kommer dock i diskussionen 

att säga något kort om den sociala praktiken. 

Tillvägagångssätt 

Urval 

Hur man gör sitt urval i en diskursanalys är av central betydelse eftersom det hänger nära 

samman med den avgränsning som görs (Bergström & Boréus, 2005, s. 358). Därför är det på 

sin plats att motivera urvalsprocessen. De forskningsfrågor vi har utgått ifrån är också en viktig 

aspekt att beakta vid urvalsprocessen av texterna (ibid.). Det valda företaget blir en del av den 

avgränsning som har gjorts i denna uppsats och det är endast inom detta företag som texter 

inhämtats. Då dessa typer av dokument, som vi fått ta del av, kan uppfattas som känsliga och 

konfidentiella för företag kan dessa texter därmed vara svåra att få tillgång till. Detta är ett skäl 

till vår avgränsning till just ArBor. Företaget har själva initierat ett samarbete med oss och det är 

HR- avdelningen som tillhandahållit oss med dokument genom anvisningar från oss vilka 

dokument de skulle plocka fram. Dessa anvisningar stödjer sig på en diskursiv teoretisk och 

metodologisk utgångspunkt samt utifrån frågeställningen. Anvisningarna innehöll bland annat 

att HR-chefen skulle söka efter dokument där begreppet kompetensutveckling förekommer, 

detta för att vi inte skulle gå miste om några dokument som i sammanhanget kunde uppfattas 

som ovidkommande. Vinsten med detta var att vi fick tillgång till bland annat hållbarhets-

redovisningarna vilka vi inte i ett första skede kopplade till kompetensutveckling. Om det enbart 

hade varit vi som hade ansvarat för att hitta relevanta dokument hade vi gått miste om dessa. 

 

I den först genomläsningen av dokumenten markerade vi de ord som vi ansåg kunde kopplas till 

Ellströms definition av kompetensutveckling. Exempel på sådana ord är: utveckling, kompetens, 

utbildning, ny position och träning etcetera (se bilaga 1). Nästa steg var att koppla dessa ord till 

sitt sammanhang och därmed kunna fastställa om det handlade om kompetensutveckling. Till 

följd av detta valdes vissa dokument och segment från dokument bort då dessa inte vara 

relevanta för denna studie. Det urval av de aktuella texter och dokument som vi analyserat avser 

Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011. I dessa dokument har vi valt bort segment 

som tar upp delar som exempelvis handlar om miljö och ekonomi. Dessa är inte intressanta för 

denna studie som fokuserar på kompetensutvecklingsbegreppet. Dessa kallar vi därför texter. 

Övriga texter, som är hela dokument, kallar vi dokument då vi inte behövt skala bort någon text 

i urvalet då hela dokumentens text berört kompetensutvecklingsbegreppet. Dessa är 

Medarbetarsamtalet, Stöd för medarbetarsamtalet, Strategi kompetensstyrning och 

Verksamhetsplan HR 2012. Denna urvalsprocess kommer vi diskutera i reflektion över metod 

och därmed visa på hur vi närmare gått tillväga vid urvalet. 
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Analysmetod 

Det första steget av analysarbetet inleddes med att väl studera Faircloughs kritiska diskurs-

analys. Därefter läste vi igenom alla texter och dokument och markerade alla ord som kunde 

kopplas till Ellströms definition av kompetensutveckling. Som nämndes i urvalet var det vissa 

segment som inte var relevanta för vår analys då dessa inte kunde kopplas till Ellströms 

definition. I detta skede påbörjades en lingvistisk textanalys av de relevanta texterna och 

dokumenten. Vi kommer här nedan att beskriva vilka analytiska redskap som vi valt att använda 

oss av i den lingvistiska textanalysen. Dessa är etos (se bilaga 2), metaforer, modalitet, aktiv och 

passiv form samt intertextualitet. 

 

 Etos beskriver hur identiteter konstrueras genom språket. (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s. 87) Hur framställs olika roller, till exempel den anställde och 

ledningen?  

 Metaforer ”beskriver något i termer av något annat som det inte är, den överför 

betydelse från ett område till ett annat” (Bergström & Boréus, 2005, s. 264). 

 Modalitet är olika sätt att uttrycka sig i talarens grad av instämmande i en sats (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 87). Vilken modalitet som väljs får konsekvenser för 

diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem 

(ibid., s. 88). Exempel på ord som beskriver modalitet är sanning, tillåtelse, intonation, 

hedges (modererar ett påstående i en sats och därmed uttrycker lågt instämmande, 

exempelvis kanske, lite, liksom) (ibid.).  

 Passiv och aktiv form i fråga om mänskligt deltagande där dessa undersöks utifrån om 

de är agent eller mottagare (Bergström & Boréus, 2005, s. 285). Vidare studeras vem av 

dessa som kommer i fokus i en sats eller om det genom språket till och med är så att 

agenten helt har utelämnats. Detta kan berätta något om makt och ansvar och det kan 

vara ett sätt att undvika att utpeka aktörer beroende på meningsuppbyggnaden (ibid., ss. 

285-286).  

 Intertextualitet innebär att kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 77).  

En analys över hur begreppet kompetensutveckling framträdde utifrån Ellströms definition 

gjordes på så sätt att de delar av texterna och dokumenten som berörde begreppet sorterades 

under respektive punkt av hans definition (se bilaga 1). En sammanställning av de olika roller 

som framträdde gjordes också (se bilaga 2). Varje dokument och text fick en sammanfattning 

utifrån alla de olika delar vi tittade på och utifrån de analytiska redskapen. Därefter har detta 

bearbetats flera gånger och för varje gång har abstraktionsnivån höjts. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Diskursanalyser tar ofta sin utgångspunkt i socialkonstruktionistiska premisser vilka i sin tur har 

sina ursprung i strukturalismen, poststrukturalismen och marxismen, vilket vi beskrev i 

litteraturöversikten. Dessa ismer ser bland annat på kunskap på olika sätt vilket gör att 

begreppen validitet och reliabilitet får olika innebörd (Bryman, 2001, s. 24). Ett sätt att avgöra 

graden av validitet är att se på analysens fruktbarhet, förklaringskraft och om den kan 

frambringa nya förklaringar. ”Man ska lägga fram analys och slutsatser så att läsaren kan 

bedöma forskarens tolkningar, och här är genomskinligheten avgörande” (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000, s. 123). Bryman tar upp validitet och reliabilitet utifrån LeCompte & Goetzs 

resonemang som bland annat innefattar intern respektive extern validitet (Bryman, 2001, s. 

257). Resonemanget ovan som utgår ifrån Winther Jörgensen & Phillips syn på validitet kopplar 

vi till den interna validiteten. Den interna validiteten, enligt LeCompte & Goetz, handlar om att 

det ska finnas en god överensstämmelse mellan observationer och teoretiska idéer som 

forskaren frambringar (Bryman, 2001, s. 257). Vi anser att vi uppnått intern validitet därför att 

våra analytiska påståenden bidrar till att forma diskursen vi studerat. Framförallt framträder 

detta i vår diskussion där vi knyter ihop alla delar av resultatet i förhållande till de övriga 

delarna av uppsatsen. Interna validiteten stärks även genom att vi i resultatet framhävt analysen 

genom relevanta citat som därmed gör att sammanhang och forskarens tolkningar blir tydliga 

för läsaren. Dessutom har vi visat på hur urvalsprocessen gått till och argumenterat för vilka 

delar som vi ansåg var relevanta utifrån kompetensutvecklingsaspekter. Detta stärker interna 

validiteten genom att läsaren får god insyn i de olika steg som sker i en diskursanalys och 

därmed får läsaren även en klar bild av de texter och dokument som valts bort.  

 

Ovan har vi beaktat intern validitet. Nu kommer vi redogöra för den externa validiteten som 

Bryman tar upp utifrån LeCompte & Goetzs resonemang (Bryman, 2001, s. 258). Extern 

validitet belyser i vilken mån resultat kan generaliseras till andra miljöer och förhållanden. 

Bryman uttrycker sin syn på generaliserbarhet på följande sätt: ”Det är med andra ord 

kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som är det 

viktiga vid bedömning av generaliserbarhet” (ibid., s.271). Med utgångspunkt i detta kan vi 

utifrån ett teoretiskt plan generalisera vissa av diskursens egenskaper. En egenskap hos 

diskursen är den maktstruktur vi kunnat se på basis av de studerade rollerna. Maktstukturen 

menar vi kan generaliseras till liknande diskurser då makten inte är kopplat till att ett specifikt 

subjekt som utövar denna utan makten finns i diskursen och i de sociala relationerna (Bergström 

& Boréus, 2005, s. 328). Vidare kan vi även generalisera på vilket sätt begreppet 

kompetensutveckling framträder då vi till viss del kan se att detta uttrycks på liknande sätt i 

liknande diskurser. Diskursen medför vissa konsekvenser som förordar handlingar och attityder 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 328). Ovanstående generaliseringar bygger även på det sätt vi 

framställt vårt resultat och vår analys. Här har vi utgått ifrån Brymans genomgång av Guba & 

Lincolns beskrivning av ”thick descriptions” vilket betyder fylliga redogörelser (Bryman, 2001, 

s. 260). I uppsatsen belyser vi resultatet med många och relevanta citat samt med fylliga 

analyser av dessa som vi klart kopplar till våra forskningsfrågor. En annan del av den externa 

validiteten handlar om huruvida en studie kan generaliseras till ett liknande urval (Bryman, 

2001, s. 258). Ett begränsat urval, enligt LeCompte & Goetz, utgör ett problem för kvalitativa 

undersökningar då detta kan leda till en begränsning i generaliserbarheten (ibid.).  Som vi 

resonerade ovan kring generalisering på ett teorietiskt plan kan vi säga att urvalet också kan 
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vara representativt för liknande företag och dess texter och dokument i fråga om 

kompetensutveckling. Urvalet vi har gjort stärker vår generaliserbarhet eftersom vi har valt ut 

texter och dokument som är av olika typer, används i olika sammanhang och för olika syften. 

Dessutom stärker urvalsprocessens textgenomläsning detta genom att vi därmed fick med alla 

relevanta texter och dokument.  

 

Vi kommer nu att gå vidare med Brymans genomgång av LeCompte & Goetz resonemang kring 

validitet och reliabilitet (Bryman, 2001, s. 257). LeCompte & Goetz utgår ifrån två typer av 

reliabilitet vilka de benämner intern respektive extern. Den externa reliabiliteten handlar om 

huruvida en undersökning kan upprepas, detta kan vara svårt vid studier av sociala miljöer och 

sociala betingelser (ibid.). Å andra sidan är det inte direkt detta vi studerat utan språket i texter 

och dokument. Därmed anser vi att vi kan applicera den externa reliabiliteten i fråga om denna 

uppsats replikerbarhet. En replikering skulle kunna vara möjlig att genomföra på den 

lingvistiska språkanalysen vi gjort och då utifrån de lingvistiska verktyg som vi använt oss av 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 352). Så här långt i vår analys skulle en replikerbarhet kunna 

uppfyllas med hjälp av samma lingvistiska verktyg som vi använt på exakt samma texter och 

dokument. Den interna reliabiliteten, enligt LeCompte & Goetz, kan kopplas till den 

gemensamma syn som forskarna har under analysarbete, på vilket sätt de kommer överrens om 

att göra tolkningar (Bryman, 2001, s. 257). Ett gemensamt synsätt av detta var något vi 

grundlade under vår första genomläsning då vi valde att göra den gemensamt. Sedan har vi haft 

som strategi att uppmärksamma varandra på vår förförståelse som kan påverka tolkningsarbetet. 

Detta är viktigt att belysa då den kan inskränka på den interna reliabiliteten. Förförståelsen kan 

ge en viss störning i undersökningen genom den påverkan den medför på analysarbetet. Genom 

att visa på en god transparens genom hela uppsatsen kan vi minimera denna störning. En annan 

risk för en forskare som gör en diskursanalys är att denne slutar analysera texter kritiskt och 

analytiskt och då istället börjar anamma den diskurs som framträder i texterna. Det vill säga att 

vi som forskare börjar agera, tänka och bete oss efter den diskurs som studeras. Det var just här 

som vi fick uppmärksamma varandra på hur vår förförståelse ibland påverkade analysarbetet. 

Eftersom vi uppmärksammade och agerade utifrån detta samt upprättade en tydlig transparens 

stärks därmed den interna reliabiliteten.  

Etiska överväganden 

Eftersom denna uppsats utgår ifrån en kritisk diskursanalys är det texter som studeras och inte 

enskilda människor. Det medför att vi, som forskare, har arbetat med de etiska riktlinjerna som 

finns för samhällsvetenskapliga undersökningar utifrån detta (Bryman, 2001, s. 440). Tidigare i 

uppsatsen har vi bland annat redogjort för att vi har avidentifierat vårt studerade företag och i ett 

led av detta gett dem ett fingerat namn nämligen ArBor. Detta ingår i konfidentialitetskravet och 

i denna del har vi även tagit ställning till att avidentifiera företaget när vi har citerat dem och i 

vår bakgrundsbeskrivning av dem (Bryman, 2001, s. 440). Vi har också i enlighet med detta 

upplyst företaget om anonymitetsprincipen och då valde företaget att även låta oss skriva under 

ett sekretessåtagande (ibid.). I arbetet med resultatet och analysen fick vi gå ännu djupare in i 

diskussionen kring denna etiska riktlinje då vi kom in på flera aspekter som skulle kunna tänkas 

röja företagets identitet, bland annat den mycket specifika användningen av vissa metaforer. För 

varje del diskuterade vi hur vi skulle gå till väga för att säkerställa att konfidentialitetskravet 
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följdes. I vår kontakt med företaget informerade vi även om nyttjandekravet och 

informationskravet där vi uttryckte att alla dokument och texter vi fick tillgång till bara skulle 

användas i forskningssyfte, att det var frivilligt för företaget att delta i undersökningen och att 

de hade rätt att avbryta närhelst de ville (ibid., ss. 440-443). I det sekretessåtagande som vi 

skrev under ingick även ett sekretessavtal med företaget kopplat till de dokument och texter som 

vi fick tillgång till. Samtyckeskravet har vi uppnått genom att det var HR-chefen från ArBor 

som initierade detta samarbete med denna uppsats (ibid.).  

Reflektion över metoden  

Vi vill börja med att argumentera för val av diskurs som metod. Vi intresserade oss för att 

undersöka texter och språkbruket i dessa vilket är ett tungt argument för att välja en 

diskursanalys då det är språkets betydelse som studeras. Vi anser att språket har stor betydelse 

för en människas handlande, tänkande och attityder. Ett annat argument för att vi valde denna 

metod är att vi också intresserade oss för maktstrukturer vilket är något som kan framträda vid 

studerandet av en diskurs. Vidare vill vi även argumentera för det specifika valet av den kritiska 

diskursanalysen som är en av flera diskursanalyser. Då den kritiska diskursanalysen även 

använder sig av en detaljerad lingvistisk textanalys bidrar detta till en ökad reliabilitet som 

därmed leder till en högre validitet. 

 

Vår upplevelse är att en diskursanalys kräver en hel del av forskaren, framförallt kunskap kring 

begreppet diskurs och de filosofiska grunderna som diskuren bottnar i. Detta blir viktigt 

eftersom diskursanalyser både är teori och metod. Den kritiska diskursanalysen bygger även på 

en lingvistisk analys vilket gör att kunskaper kring detta också blir relevant.  Om dessa 

kunskaper inte tas i beaktande och anammas kan det bli fråga om en mindre valid forskning. 

Kritisk diskursanalys ökar dock validiteten genom att en lingvistiks analys används (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 139). Vi anser att vi är insatta i diskurs som teori och metod, dock 

skulle det varit en fördel om våra kunskaper inom lingvistik varit djupare. Analysarbetet har 

ibland fått stanna upp då det krävt fördjupning i de teoretiska och metodologiska aspekterna av 

kritisk diskursanalys. Denna metod går ut på att forskaren själv till viss del skapar sin egen form 

av analysmetod. Detta påverkade oss att med jämna mellanrum återgå till teorin för att förändra 

vissa delar av analysmetoden.  

 

Det resultat vi redogjort för har också omarbetats ett flertal gånger för att kunna belysa den 

aktuella diskursen, detta för att komma till den abstraktionsnivå som krävs vid diskursanalyser. 

Viktigt i sammanhanget är att bevara en tydlig transparens och koppling till empirin. Att både 

uppfylla en abstraktionsnivå samtidigt som man uppfyller en transparens är något som 

diskursanalyser ofta kritiseras för att inte mäkta med (Bergström & Boréus, 2005, s. 352). 

Kopplingen till empirin styrker vi genom att vi har många citat vilket bidrar till en ökad 

transparens. Dock ska det tas i beaktande att citat som utelämnats möjligt kunnat passa bättre 

eller att valda citat feltolkats av oss.  

 

Här är det även på sin plats att se på oss som forskare och den eventuella påverkan vår 

förförståelse och våra diskurser som vi rör oss i kan ha haft på analysarbetet. Det är viktigt att 

vara medveten om att empirin är en text som studeras. Detta var en svårighet som vi arbetade 
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hårt med genom att ha ett reflekterande förhållningssätt gentemot empirin. Det vi studerat är 

språket, på vilket bestämt sätt som företeelser uttrycks vilket säger något om diskursen. Det vi 

inte studerat är det människor menar, tänker och gör. Med andra ord hur det förhåller sig i 

praktiken. En annan aspekt vi uppmärksammat är hur de diskurser vi själva ingår i ser ut och 

därmed hur de också skulle kunnat påverka hur vi tolkat texterna och dokumenten. En fråga vi 

ställt oss är på vilket sätt har vi blivit påverkade av den rådande diskursen som vi studerat? Vi är 

övertygade om att detta har skett då vi ibland blivit varse att vi emellanåt tänkt och uttryckt oss i 

samklang med den studerade diskursen. Å andra sidan tror vi att det har varit en fördel för 

analysarbetet att vi inte har varit fysiskt närvarande i den diskurs vi studerat. Vi har även haft 

fördel av att vara två forskare som arbetet parallellt med hela uppsatsprocessen.  Därmed har vi 

kunnat uppmärksamma varandra på hur vår förförståelse ibland påverkat analysarbetet. 

 

Här vill vi även visa på urvalsprocessen. Vi kommer nu att argumentera för de segment och 

dokument som vi valde bort i denna. Vid den första genomläsningen, visade texterna tecken på 

att kunna handla om kompetensutveckling. Det var framförallt genom ordet utveckling, vilket 

förekom mycket frekvent, som vi kopplade till kompetensutveckling. När vi gick vidare i 

analysarbetet sållade vi bort vissa texter och dokument innehållandes ordet utveckling. 

Sammanhanget där ordet utveckling förekom visade inte på att det handlade om 

kompetensutveckling för individen utan mer om företagets utveckling. Här följer några citat 

som belyser detta.  

Vi ser att en viktig pusselbit i avfallshanteringen framöver är en fortsatt utveckling av logistik 

och infrastuktur för en bättre resursanvändning. En utveckling som vi följer noga i syfte att 

hela tiden förbättra vårt eget arbete på området. 

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Här förekommer ordet utveckling två gånger men satta i sitt sammanhang framkommer det att 

det i första hand handlar om företagets affärsutveckling. Denna skulle kunna leda till en 

kompetensutvecklingssatsning för att uppnå exempelvis bättre resursanvändning. Tolkningen av 

detta citat blir dock otydlig då det inte finns någon agent i citatet som därmed kan berätta vilken 

eller vilka personer som ansvarar för denna utveckling. Här följer ytterligare ett citat som 

förekommer i ett annat sammanhang och i ett annat dokument. 

Att bidra till att skapa närområden där människor kan växa och utvecklas är därför en viktig 

del i ArBors hållbarhetsarbete.  

(Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

Detta citat kommer från ett segment som handlar om ArBors ansvar i samhället. I detta 

sammanhang framkommer det att det är stadsdelar och närområden som ska utvecklas så att 

människor i sin tur kan växa och utvecklas. Här blir det samma otydlighet som tidigare citat då 

det även här är en avsaknad av agent som ansvarar för att denna utveckling av närområde ska 

ske samt på vilket sätt människorna ska utvecklas. Vilken slags utveckling hos människorna 

handlar det om och vilka människor syftas det till? Med dessa två ovanstående citat vill vi visa 

på hur urvalsprocessen gått till då vi valde bort vissa dokument och vissa segment. Vi anser att 

liknande formuleringar visar på att ordet utveckling används i sammanhang som är lång ifrån 

kompetensutvecklingsbegreppet. Visserligen skulle det kunna vara att det är detta som det syftas 

till men språkbruket gör att det blir otydligt och långsökt att koppla till kompetensutveckling.  
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I och med att vi får en hög grad av överrensstämmelse mellan våra teoretiska utgångspunkter 

och våra observationer bidrar detta till en transparens som ökar den interna reliabiliteten som då 

i sin tur ökar validiteten.  

 

En annan del av urvalsprocessen som vi vill beskriva är hur vi har gjort urvalet vi utgått ifrån 

för att kunna svara på forskningsfråga två. Denna fråga avser att se på en förändring i hur 

begreppet kompetensutveckling framträder i dokumenten mellan åren 2009-2012. Detta avser 

vår andra forskningsfråga svara på.  Sammantaget har vi dokument och texter som sträcker sig 

från år 2009-2012, därav frågans formulering. Dock har inte alla dokument och texter varit 

relevanta vid analysen av förändring över tid. Vissa dokument har konstruerats efter uppkomna 

behov och dokumenten förändras därmed också utifrån dessa. Vi anser att dessa inte kan svara 

på denna forskningsfråga. Hållbarhetsredovisningarna från år 2009-2011 utkommer en för varje 

år därför är det dessa som är relevanta och användbara att se på förändring över tid. 

Hållbarhetsredovisning 2012 utkommer under våren år 2013 och är av förklarliga skäl inte 

möjlig att ta med i denna analys. 

 

Ovan har vi nu beskrivit hur en kritisk diskursanalys går till och vad denna innefattar. Vi 

har beskrivit tillvägagångssättet och belyst urvalsprocessen. En genomgång av den 

analysmetod som vi konstruerat utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys följde på detta. 

Vi beskrev också här vilka analytiska redskap vi valt att använda. Vi har resonerat kring 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet utifrån en kvalitativ ansats. Utifrån detta 

resonemang gav vi sedan en bild av på vilket sätt vi anser oss ha uppfyllt dessa. Eftersom 

man i varje forskningssammanhang måste ta hänsyn till de etiska övervägandena har vi 

nu redogjort för dessa. Avslutningsvis gav vi vår reflektion över metoden, urvals-

processen, analys samt vår roll som forskare. 
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Redovisning och analys av data 

Begreppet kompetensutveckling framträder 

Här beskrivs hur begreppet kompetensutveckling framträder i de texter och dokument 

som analyserats. Resultatet kommer redogöras utifrån Ellströms definition av kompetens-

utveckling och därmed beskriver vi med vilka ord som kompetensutveckling belyses med i 

texterna och dokumenten samt i vilka sammanhang de är kopplade till. I sammanhanget 

är det också av vikt att även visa på det som texten inte beskriver därför redogörs även 

den del av Ellströms definition av kompetensutveckling som inte nämnvärt framträder. Vi 

beskriver också hur samstämmigheten ser ut mellan texterna och dokumenten och om det 

finns någon förändring över tid i hur begreppet kompetensutveckling framträder.  

Kompetensutveckling utifrån Ellströms definition 

Här redogör vi för varje punkt en i taget av Ellströms definition av kompetensutveckling. Efter 

varje punkt beskriver vi hur detta framträder i de texter och dokument som analyserats med 

kopplingar till relevanta citat för att tydligt visa på hur vi analyserat texterna och dokumenten. 

Här nedan ges den första av fem punkter på Ellströms definition av kompetensutveckling. 

 rekrytering, befordran (t.ex. karriärplanering) och personalrörlighet (internt och 

externt)); 

(Ellström, 2010, s. 23) 

 

Denna del av definitionen framträder i alla tre Hållbarhetsredovisningar 2009, 2010 och 

2011och omnämns i ett sammanhang där det syftas till att ta tillvara på de möjligheter som finns 

för medarbetarna att göra karriär inom ArBor. I texterna finns det också exempel på hur detta 

ska gå till. 

Ambitionen är att öka den interna rörligheten ytterligare och vi arbetar på olika sätt med att 

underlätta karriärvägarna inom företaget.  

(Hållbarhetsredovisning 2011)  

  

I de övriga dokumenten, Medarbetarsamtal, Stöd för medarbetarsamtal, Strategi kompetens-

styrning och Verksamhetsplan HR 2012, framträder inte denna del av definitionen. Här följer nu 

den andra punkten av Ellströms definition av kompetensutveckling vilken syftar till formella 

utbildningssatsningar.  

 utbildning eller träning av personalen genom t.ex. kurser på eller utanför 

arbetsplatsen;  

(Ellström, 2010, s. 23) 

 

Denna del av Ellströms definition framträder mest frekvent i texterna och dokumenten. I 

Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011 beskrivs det ofta att ArBor skräddarsyr sina 

egna utbildningar kopplat till behov och texten beskriver också olika exempel på utbildningar 

som ArBor håller för sina medarbetare. Vems behov det handlar om är svårtolkat utifrån texten. 
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I sammanhanget redogörs också för antal tillfällen och antal timmar samt att kostnaden för 

kompetensutvecklingen minskar som en effekt av deras kostnadseffektiva utbildningar.  

Den sammanlagda kostnaden för kompetensutveckling fortsätter att sjunka. Förklaringen 

ligger främst i en ökad övergång till e-learning jämte utbildningar som vi kör i egen regi. Det 

ger oss större frihet att själva skräddarsy och anpassa utbildningen utifrån våra behov.  

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

För att höja kompetensen hos våra medarbetare försöker vi i så stor utsträckning som möjligt 

behovsanpassa och skräddarsy utbildningarna.  

 (Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

I texterna och dokumenten kopplas detta ihop med kompetensförsörjning och kompetens. 

Kompetensen beskrivs som en viktig faktor för företaget då denna behöver vara jämn och hög 

med tanke på hård konkurrens i fastighetsbranschen. Detta kommer att redovisas under den 

femte och sista punkten av Ellströms definition som berör detta.  

  

I dokumentet som heter Strategi för kompetensstyrning redogörs det för en mängd olika typer 

av formella utbildningar som till exempel situationsorienterat lärande, workshops, 

introduktionsprogram och träning. Dessa formella utbildningssatsningar står tillsammans med 

ordet kompetensstyrning där dessa formella utbildningar ingår i ordet kompetensstyrning. Under 

en rubrik som heter Nuvarande situation i dokumentet Strategi kompetensstyrning beskrivs 

också effekter av utbildning i två punkter.  

Internutbildningar är bra inte minst för att nätverka   

Utbildning spar resurser på långt håll  

(Strategi kompetensstyrning) 

 

I detta dokument finns också text som består av citat från medarbetare vilka beskriver vad 

medarbetare tycker om kompetensutveckling. Ett par av dessa citat beskriver att medarbetare 

uttrycker att de formella utbildningarna är bra och väl utvecklade.  

Bra utbildningsprogram  

Ett väl utvecklat utbildningsprogram för många behov  

(Strategi kompetensstyrning) 

 

I dokumentet Verksamhetsplan HR 2012 framträder endast denna del av definitionen med orden 

kompetensförsörjning och ledarträning. Där kompetensförsörjning är en del av HR-

avdelningens uppdrag och ledarträning nämns som ett exempel på en formell utbildnings-

satsning.  

Vi säkrar bolagets kompetensförsörjning och driver utvecklingsfrågor inom främst ledarskap 

och attraktiv arbetsgivare.  

(Verksamhetsplan HR 2012) 
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I dokumenten Medarbetarsamtal och Stöd för medarbetarsamtal framträder inte denna del av 

Ellströms definition. Vi har därmed inte kunnat upptäcka något i dokumentets text som syftar 

till eller belyser formella utbildningar.  

 

Här följer den tredje punkten av Ellströms definition av begreppet kompetensutveckling som 

handlar om icke formella utbildningar;  

 olika typer av icke-formell utbildning (t.ex. utvecklingsprojekt, arbetsplatsträffar); 

(Ellström, 2010, s. 23) 

 

Denna del av Ellströms definition framträder endast i dokumentet Strategi kompetensstyrning i 

två sammanhang. Under rubriken Nuvarande situation där orden erfarenhetsutbyte och 

utveckling är olika former av icke formell utbildning. 

Organisation och arbetssätt stimulerar erfarenhetsutbyte och utveckling  

(Strategi kompetensstyrning 2012) 

 

Det andra sammanhanget där denna del av kompetensutvecklingsbegreppet framträder är under 

en rubrik som heter Syfte, det vill säga syftet med kompetensstyrning, där beskrivs icke formell 

utbildning på följande sätt; 

Vi ska skapa förutsättningar för träning och erfarenhetsutbyte, främst för medarbetare inom 

regioner och teknik & service, samt för chefer så att vi inspirerar varandra och utvecklas 

tillsammans mot att bli ett föredöme i svenskt näringsliv.  

(Strategi kompetensstyrning 2012) 

 

Denna del av definitionen handlar om det informella lärandet och utbildningssatsningar som är 

olika typer av icke formella utbildningar vilka främjar det informella lärandet. Detta lyser med 

sin frånvaro i de flesta dokument och texter där delar av begreppet kompetensutveckling fram-

träder. Det är dock viktigt i en kritisk diskursanalys att ta i beaktande att även analysera det som 

inte framträder i en text. I följande citat beskriver Fairclough hur man ska se på det som inte 

uttrycks i en text; “What is ’said’ in a text always rests upon ’unsaid’ assumptions, so part of 

the analysis of texts is trying to identify what is assumed” (Fairclough, 2003, s. 11). Utifrån 

detta resonemang kan språkbruket i texterna och dokumenten få textkonsumenten att tro att 

ArBor inte utför någon icke formell utbildning. Viktigt att tillägga är att det som sägs i texten 

inte behöver säga något om hur det faktiskt förhåller sig i praktiken. Detta kommer vi resonera 

mer ingående i diskussion.  

 

Här följer den fjärde punkten av Ellströms definition av kompetensutvecklingsbegreppet. 

 lärande i samband med utförande av det dagliga arbetet med eller utan särskild 

instruktion, ”on the job learning”; 

(Ellström, 2010, s. 23) 

 

Denna del av Ellströms definition handlar om det informella lärandet som sker under det 

vardagliga arbetet. Vi har inte kunnat finna något i dokumenten och texterna som vi analyserat 

som kan kopplas till denna del.  
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Som nämndes ovan till föregående punkt av Ellströms definition av kompetensutvecklings-

begreppet kommer vi resonera kring denna avsaknad i texterna och dokumenten i diskussionen. 

 

Nu följer den femte och sista punkten av Ellströms definition av kompetensutvecklings-

begreppet som exempelvis kan handla om kompetensförsörjning och karriärplanering.  

 planerade förändringar av arbetsuppgifter eller arbetsorganisationen (t.ex. 

arbetsutveckling, arbetsrotation, införande av grupporganisation) med syfte att 

främja kompetensutvecklingsutnyttjande och lärande i det dagliga arbetet.  

(Ellström, 2010, s. 23) 

 

Denna punkt framträder i alla Hållbarhetsredovisningar 2009, 2010 och 2011 med ordet karriär-

planering. Detta nämns i ett sammanhang där mål och strategier beskrivs och där texten 

beskriver att karriärplanering är en viktig aspekt för att skapa delaktighet hos medarbetarna 

vilket i sin tur leder till motiverade, engagerade medarbetare som trivs vilket gör att ArBor kan 

bli den mest attraktiva arbetsgivaren. Följande citat är hämtat ur Hållbarhetsredovisning 2010 

som är ett av flera hållbarhetsmål, under rubriken Vårt ansvar (socialt) står det;  

Som arbetsgivare har ArBor ett ansvar för att skapa motivation, engagemang och trivsel hos 

medarbetarna. ArBor arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling, karriärplanering 

och andra initiativ för att skapa delaktighet hos medarbetarna.  

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Vidare står det sedan under rubriken Långsiktigt mål (socialt) som detta citat ska kopplas till; 

Vara den mest attraktiva arbetsgivaren bland svenska fastighetsföretag.  

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Med liknande citat som ovan och med liknande rubriker omnämns detta även i 

Hållbarhetsredovisning 2009. Istället för rubrik Långsiktigt mål (socialt) framträder citaten 

under en rubrik som kallas Mål (samhälle). Det är en omformulering från 2009 till 2010 kring 

mål och ordet samhälle har byts ut mot socialt. I 2011 sker ytterligare en förändring där samma 

citat hittas under en underrubrik som heter Övergripande målsättning under rubrik ArBors 

sociala ansvar. Här är det inte direkt kopplat till ett mål som det tydliggörs i Hållbarhets-

redovisning för 2009 och 2010. 

ArBors övergripande målsättning är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren bland svenska 

fastighetsföretag. För att nå dit krävs ett kontinuerligt arbete med kompetensutveckling, 

karriärplanering och andra initiativ för att skapa delaktighet hos medarbetarna.   

(Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

Det sistnämnda citatet blir svårbegripligt då det beskriver en målsättning som är att vara en 

attraktiv arbetsgivare med olika verktyg att nå dit som är bland annat kompetensutveckling och 

karriärplanering. Det ska också skapas delaktighet hos medarbetarna och detta görs genom att 

ha verktyg som kompetensutveckling och karriärplanering. Kopplingen delaktiga medarbetare 

och attraktiv arbetsgivare blir därmed inte klar för textkonsumenten. Vidare i texten där citatet 

är hämtat beskrivs sedan hur det övergripande målet, det vill säga blir en attraktiv arbetsgivare 

ska följas upp genom en årlig återkommande undersökning där man undersöker ett företags 
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attraktionsförmåga. I denna undersökning har man blivit utsedd till den mest attraktiva 

arbetsgivaren. Man kan anta att det framkommer i undersökningen att de är attraktiva för att 

medarbetarna får kompetensutveckling och karriärmöjligheter, men det framkommer inte ur 

texten. 

 

I Hållbarhetsredovisningarna för 2010 och 2011 beskrivs kompetensförsörjning och 

successionsplanering, vilka kan kopplas till denna del av Ellströms definition, under rubriker 

som handlar om framtida planeringar kring hur ArBor kan utvecklas som organisation och hur 

dess behov bäst kan tillfredsställas.  

Vidare gäller en fortsatt utveckling av organisationen framförallt med fokus på en framtida 

kompetensförsörjning och successionsplanering. Det är med andra ord både internt och 

externt fokus som gäller för att identifiera duktiga medarbetar och de kompetenser som vi har 

behov av i framtiden.  

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Arbetet med att utveckla ArBors organisation fortsätter, framförallt med fokus på kompetens-

försörjning och successionsplanering.  

 (Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

I hållbarhetsredovisning 2009 förekommer inte detta men det kan förklaras med att det var den 

första hållbarhetsredovisningen för det nya företaget efter sammanslagningen och därför fanns 

det andra områden att fokusera på i framtiden. I de övriga dokumenten, det vill säga Strategi 

kompetensstyrning, Verksamhetsplan HR 2012, Medarbetarsamtal och Stöd för medarbetar-

samtalet, förekommer inga beskrivningar som kan kopplas till denna del av Ellströms definition 

av kompetensutveckling.  

 

Nu har vi redogjort för hur de olika punkterna av Ellströms definition av kompetensutveckling 

framträder i de texter och dokument som har analyserats. Vi kommer nu att gå vidare med att se 

om det finns någon samstämmighet i hur begreppet kompetensutveckling framträder.  

Samstämmighet i hur begreppet kompetensutveckling framträder 

Här kommer vi redogöra för om vi kunnat se någon samstämmighet i hur begreppet kompetens-

utveckling framträder i de olika texterna och dokumenten. Vid en första genomläsning av 

samtliga texter uppfattade vi det som att det var en hög grad av samstämmighet i hur begreppet 

kompetensutveckling återges. Vid en djupare analys kan vi konstatera att det finns en sam-

stämmighet och konsekvens i vilka ord som används som kan kopplas till kompetens-

utvecklingsbegreppet. Däremot skiljer texterna och dokumenten sig åt i vilka delar av begreppet 

som framträder.  

 

Strategi kompetensstyrning fokuserar näst intill enbart på den del av kompetensutveckling som 

handlar om formell utbildning. Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet återger inte 

direkt någon del av begreppet kompetensutveckling. Det syftas mer till ordet utveckling i dessa 

dokument och detta har vi likställt med att det handlar om kompetensutveckling. Denna skillnad 

kan förklaras med att textproducent och textkonsument skiljer sig åt i de olika dokumenten som 

vi har analyserat. Detta går vi in på djupare under rubriken språkbruk här i resultatdelen.  
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Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011 har en samstämmighet i hur begreppet 

kompetensutveckling återges. Texterna från dessa dokument återger flera delar av begreppet 

kompetensutveckling och samstämmer i detta. Se bilaga 1. 

  

Nu har vi redogjort för den samstämmighet som vi kunnat se i hur begreppet kompetens-

utveckling framträder samt på vilket sätt detta uppträder. Vi kommer vidare att resonera kring 

förändring över tid i hur begreppet kompetensutveckling framträder.  

Kan vi se förändringar i hur begreppet kompetensutveckling 

framträder 2009-2011?  

Här nedan kommer en beskrivning på hur begreppet kompetensutveckling framträder i 

Hållbarhetsredovisningarna 2009-2011.  

 

De texter där vi kunnat undersöka om det fanns någon förändring över tid i hur begreppet 

kompetensutveckling framträder är i Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011 eftersom 

dessa utkommit en för varje år. De andra dokumenten har konstruerats efter uppkomna behov 

och förändras därmed också utifrån detta. Därmed kan dessa inte säga något om förändring över 

tid. Någon förändring över tid har vi inte kunnat se då kompetensutvecklingsbegreppets olika 

delar i Ellströms definition framträder på liknande sätt i de tre Hållbarhetsredovisningarna 2009, 

2010 och 2011. Begreppet kompetensutveckling beskrivs på liknande sätt och ibland med exakt 

ordalydelse. Dock skiljer de sig åt vilken genre de använt. Hållbarhetsredovisning 2009 är 

mycket komprimerad och har en redovisningsgenre som består av 15 sidor. Detta till skillnad 

mot Hållbarhetsredovisning 2011 som har en tidningsgenre med samma layout som en tidskrift, 

denna innefattar 40 sidor. Tittar man närmare på innehållet så skiljer det sig inte åt trots olikhet i 

mängden text. En skillnad vi kan se är att det i Hållbarhetsredovisning 2009 finns ett litet 

segment med en rubrik som sedan i Hållbarhets-redovisning 2011 har delats upp i tre-fyra egna 

segment med rubrik. Det är mer text i detta dokument men innehållet är detsamma och hur 

begreppet kompetensutveckling återges samt vilka delar av begreppet som framträder.  

 

Nu har vi beskrivit på vilket sätt vi kunnat se en förändring över tid i hur begreppet 

kompetensutveckling framträder vilket inte var särskilt påtagligt. Detta kunde vi endast göra i 

Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011 då dessa utkommer en gång om året.  

 

Här följer nu en kort sammanfattning av den första delen av resultat och analys. Ovan har vi 

redogjort för hur begreppet kompetensutveckling framträder i de texter och dokument som 

analyserats. Denna del av resultatet redogjordes utifrån Ellströms definition av kompetens-

utveckling. Vi visade på att alla fem punkter i definitionen inte framträdde lika mycket. De 

punkter som rör informellt lärande och icke formell utbildning framträder inte nämnvärt. Vi 

beskrev också hur samstämmigheten såg ut mellan texterna och dokumenten i hur begreppet 

kompetensutveckling framträder. Avslutningsvis beskrev vi hur en förändring över tid i hur 

begreppet kompetensutveckling framträder i Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011.  
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Övriga delar som belyser diskursen 

Det som kommer att redovisas här är andra intressanta delar som framträtt i analysarbetet som 

berör begreppet kompetensutveckling. Dessa presenteras här då de är relevanta för att kunna 

förstå den studerade diskursen. Vi inleder först med att lägga fram ett resonemang kring att 

ordet kompetensutveckling används i liten grad till följd av hur syftet med kompetensutveckling 

framträder. Då kompetens hänger nära samman med kompetensutveckling kommer detta därför 

redovisas här genom att visa på vilket sätt kompetens framträder i texterna och dokumenten. 

Under analysarbetet gjordes en upptäckt att ordet utveckling emellanåt används synonymt med 

ordet kompetensutveckling vilket vi ger en analys av. I texterna och dokumenten som 

analyserats beskrivs en rad olika roller så som [ArBor], [Medarbetaren], [Vi], [Chef] och [Vd]. 

Dessa har analyserats därför att en maktstruktur kan synliggöras i de sociala relationerna där 

dessa ingår. Avslutningsvis kommer vi beskriva språkets betydelse i denna diskurs.  

Ordet kompetensutveckling används i liten grad  

Under analysens gång upptäckte vi att själva ordet kompetensutveckling förekom väldigt 

sparsamt. Här följer därför en redogörelse för hur denna fördelning ser ut.  

 

I Hållbarhetsredovisning för 2011, som är den mest omfattande mängd text som vi analyserat 

och som består av två olika segment från dokumentet, används ordet kompetensutveckling 

endast två gånger i en av de utvalda texterna. Likaså förekommer ordet kompetensutveckling 

två gånger i Hållbarhetsredovisning 2010 och 2009. I Verksamhetsplan HR 2012 används ordet 

kompetensutveckling en gång. I dokumenten Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetar-

samtalet kan vi inte finna ordet kompetensutveckling. Däremot används ordet mer frekvent i 

dokumentet som heter Strategi för kompetensstyrning vilken består av en mycket liten mängd 

text och mest i punktformer. Parallellt med ordet kompetensutveckling används ordet 

kompetensstyrning vilket endast återfinns i detta dokument bortsett en gång i Verksamhetsplan 

HR 2012. Vid en närmare analys att försöka förstå vad ordet kompetensstyrning står för är detta 

svårt att tolka ut. I analysarbetet kring hur själva ordet kompetensutveckling används och hur 

frekvent det är kan vi konstatera att ordet utveckling ibland används istället för 

kompetensutveckling. Detta kommer vi gå in närmare på i nästa stycke.  

 

Vi har nu visat på att ordet kompetensutveckling använd mycket sparsamt i de texter och 

dokument som vi analyserat.  

Ordet utveckling används ibland synonymt med ordet 

kompetensutveckling 

När vi i föregående stycke redogjorde för hur liten frekvens det var av ordet kompetens-

utveckling i texterna och dokumenten beskrev vi även att ordet utveckling ibland likställs och 

används synonymt med ordet kompetensutveckling. Här kommer vi att redogöra för detta 

ingående och belysa detta med relevanta citat.   

  

Generellt i hela dokumenten Hållbarhetsredovisningar 2009, 2010 och 2011 används ordet 

utveckling i stor utsträckning och då även i sammanhang där ordet inte specifikt pekar på 

kompetensutveckling. I de utvalda texter och dokument där kompetensutvecklingsbegreppet 

framträder används själva ordet kompetensutveckling mycket sparsamt, vilket vi redogjort för 
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tidigare, och istället används utveckling som synonymt med detta i vissa sammanhang. Följande 

citat belyser detta; 

Den struktur för medarbetarsamtalen som vi använder sätter företagets affärsmål i relation 

till medarbetarnas behov av utveckling. 

 (Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Dokumenten Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet beskrivs som ett verktyg för 

att identifiera vilka medarbetarnas behov är i relation till företagets affärsmål samt för att 

säkerställa kompetensförsörjningen och därmed kunna kartlägga vilken kompetensutveckling 

som medarbetaren behöver. Ordet kompetensutveckling används inte i dessa dokument utan 

istället används ordet utveckling synonymt med detta.  

Du är tydlig med vad du har för behov av utveckling för att kunna stödja ArBors strategi och 

mål.  

(Medarbetarsamtal) 

 

Att texten i dokumentet beskriver kompetensutveckling när det står utveckling framträder än 

mer tydligt i dokumentet Stöd för medarbetarsamtalet då medarbetaren ska fylla i en ruta med 

en rubrik som lyder; 

Vad behöver jag för att nå målet? 

(T ex egna insatser, stöd, studiebesök eller utbildning) 

(Stöd för medarbetarsamtal) 

 

Egna insatser, stöd, studiebesök eller utbildning är former av kompetensutveckling. Ordet 

kompetensutveckling finns inte i texten utan ersätts istället av ordet utveckling. 

  

I dokumentet Medarbetarsamtalet framträder inte begreppet kompetensutveckling direkt enligt 

Ellströms definition av begreppet. Vi valde att analysera dokumentet eftersom det i Hållbarhets-

redovisningarnas textdelar där begreppet kompetensutveckling framträder hänvisar till 

medarbetarsamtalet som ett forum för att främja detta hos individen så att detta i sin tur främjar 

organisationens utveckling och att uppfylla dess mål. Däremot används ord som utvecklas, 

utveckling, utvecklingsmöjligheter, kompetenta, kompetenser och nyckelkompetenser som 

indirekt kan kopplas till begreppet kompetensutveckling. Genom att dokumentet beskriver 

kompetensutveckling med hjälp av dessa ord blir det abstrakt och övergripande vad som menas 

med kompetensutveckling. Under rubriken Det här kan chefen förvänta sig av dig som 

medarbetar står följande där vi tror att texten beskriver kompetensutveckling;  

Du är intresserad av, och tar ansvar för, din egen utveckling. Du är tydlig med vad du har för 

behov av utveckling för att kunna stödja ArBors strategi och mål.  

(Medarbetarsamtal) 

 

Ordet utveckling i dokumentet skulle därmed kunna vara synonymt med kompetensutveckling. 

Texten kan å andra sidan peka på att ordet utveckling står för att medarbetaren utför och 

presterar sitt arbete lite bättre, därmed behöver inte en kompetensutveckling skett och då har det 

inte med kompetensutveckling att göra.  

 



  

30 

 

Nu har vi redogjort för när ordet utveckling ibland använts synonymt med ordet kompetens-

utveckling.  

Syftet med kompetensutveckling 

Här nedan kommer vi att redogöra för olika delar i dokumenten och texterna som beskriver 

olika syften med kompetensutveckling.  

 

I analysen av texterna från Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011 har vi kunnat se att 

delar av begreppet kompetensutveckling ofta används i sammanhang där detta kopplas samman 

med ett syfte. Kompetensutveckling nämns sällan i sammanhang där detta enbart beskrivs med 

dess innehåll och delar, det vill säga hur arbetet sker rent praktiskt med kompetensutveckling. 

Detta framkommer däremot i dokumentet Strategi kompetensstyrning och Verksamhetsplan HR 

2012 där det finns många exempel på konkreta kompetensutvecklingssatsningar.  I alla 

Hållbarhetsredovisningar 2009, 2010 och 2011 beskrivs kompetensutveckling som 

organisationens sociala ansvar, det är också kopplat till att medarbetarna därmed känner 

delaktighet vilket i sin tur leder till att ArBor kan uppnå sitt mål som den mest attraktiva 

arbetsgivaren.  

Som arbetsgivare har ArBor ett ansvar för att skapa motivation, engagemang och trivsel hos 

medarbetarna. ArBor arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling, karriärplanering 

och andra initiativ för att skapa delaktighet hos medarbetarna.  

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

  

Vidare används också kompetensutveckling som en välmåendefaktor då syftet också är att 

medarbetare som får kompetensutveckling känner engagemang, trivsel och motivation. Denna 

välmåendefaktor framhävs genom att i Hållbarhetsredovisningarna från 2010 och 2011 koppla 

detta till nöjd medarbetarindex som bygger på en undersökning av medarbetarnas upplevelse av 

organisationen. Ett annat syfte med kompetensutveckling är att det är kopplat till 

organisationens utveckling och behov och för att kunna tillgodose detta förutsätter det att 

medarbetarna kompetensutvecklas. Detta görs genom att använda medarbetarsamtalet som ett 

verktyg.  

Under 2009 ha en ny struktur för medarbetarsamtalet tagits fram som tydligare sätter 

företagets affärsmål i relation till medarbetarnas behov av utveckling.  

(Hållbarhetsredovisning 2009) 

 

Ordet utveckling i ovanstående citat syftar till kompetensutveckling, detta framgår av rubriken 

och sammanhanget där citatet är hämtat. Detta citat finns i Hållbarhetsredovisning för 2010 och 

2011 där det omnämns med nästan identiska ord i ett sammanhang där medarbetaren är i fokus.  
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I Hållbarhetsredovisning 2011 omnämns detta innehåll på samma sätt i två sammanhang, dels 

medarbetaren i fokus och dels under rubriken ArBors sociala ansvar. Detta omnämns även i 

dokumenten Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet. 

Ni diskuterar också hur dina kompetenser och förmågor ser ut idag, och hur de kan utvecklas 

för att nå företagets, enhetens och dina mål.  

(Stöd för medarbetarsamtalet, Medarbetarsamtalet) 

 

I alla tre Hållbarhetsredovisningar 2009, 2010 och 2011 betonar texten också att syftet är att 

skapa hög och jämn kompetens hos medarbetarna genom kompetensutveckling och därmed 

kunna klara den hårda konkurrens som råder inom fastighetsbranschen. Följande citat hittas näst 

intill ordagrant i alla tre Hållbarhetsredovisningar 2009, 2010 och 2011.  

Vi eftersträvar en hög och jämn kompetens inom verksamheten för att stå oss väl i den hårda 

konkurrensen i fastighetsbranschen.  

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

I Hållbarhetsredovisning för 2009 används kompetensutveckling som ett syfte att skapa en 

gemensam kultur och ett enhetligt arbetssätt. Detta återfinns inte i de andra Hållbarhets-

redovisningarna 2010 och 2011 eller de andra dokumenten men detta kan bero på att det 

framgår i hela Hållbarhetsredovisning 2009 att fokus under år 2008 varit att sträva efter en ny 

kultur och enhetligt arbetssätt eftersom de blev ett nytt företag detta år.  

 

Nu har vi redogjort för de olika syften med kompetensutveckling som texterna och dokumenten 

syftat till.  

Hur ordet kompetens framträder 

Ytterligare ett ord som vi valt att redogöra för i sammanhanget hur begreppet kompetens-

utveckling framträder är ordet kompetens. Eftersom kompetens hänger nära samman med 

kompetensutveckling är detta relevant samt att detta ord används frekvent i alla de texter där 

begreppet kompetensutveckling framträder.  

 

Kompetens är något som framställs som viktigt i texterna och dokumenten och som ett verktyg 

för att uppnå mål och syften samt uppfylla behov. Syfte är att kunna klara konkurrens men 

också grunden för framgång. Detta framträder i alla dokument och texter utom i Verksamhets-

plan HR 2012. Här belyser vi detta med ett relevant citat; 

Vi eftersträvar en hög och jämn kompetens inom verksamheten för att stå oss väl i den hårda 

konkurrensen i fastighetsbranschen.  

Kunniga och engagerade medarbetare är grunden för vår framgång. 

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

I ovan nämnda citat omnämns kompetens med synonymen kunnig. I de flesta sammanhang där 

ordet kompetens eller synonymer till detta används är det just med fokus på vikten och 

betydelsen av kompetens.  
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I Strategi kompetensstyrning återfinns en definition av begreppet vad det innefattar samt så 

framträder även här vikten och betydelsen av kompetens.  

Kompetens är den samlade kraften av individens kunskap, förmåga och motivation. 

Medarbetarens nuvarande kompetens ska stämmas av mot de krav som ställs på yrkesrollen 

idag och imorgon. På så sätt identifieras medarbetarens mål, möjligheter och utvecklings-

behov.  

(Strategi kompetensstyrning) 

 

Kompetensutvecklingens olika delar används för att kunna identifiera, säkerställa, höja och 

utveckla kompetensen hos medarbetarna. 

 

Nu har vi redogjort för hur ordet kompetens framträder i de texter och dokument som vi 

analyserat. Kompetens hänger nära samman med begreppet kompetensutveckling därför var 

detta intressant samt att ordet kompetens används frekvent i alla de texter och dokument där 

begreppet kompetensutveckling framträder.  

Roller som framträder i diskursen 

Detta avsnitt kommer att behandla de roller som framträder vid en analys av hur 

kompetensutvecklingsbegreppet framträder i texterna och dokumenten. Bland annat kommer vi 

att beskriva hur rollerna framträder med vilka egenskaper som förknippas med dem och om det 

finns någon samstämmighet i detta i de analyserade texterna och dokumenten. För att tydliggöra 

att det är roller som framträder vid analysen markerar vi dessa med klamrar. 

 [ArBor] 

I texterna och dokumenten som begreppet kompetensutveckling framträder omskrivs [ArBor] 

med orden: vi, oss, vår(a), [ArBor], organisation(en), företaget, arbetsgivare, aktör, bolaget, 

arbetsplats, verksamheten och samarbetspartner. Det är en positiv roll/identitet för [ArBor] som 

blir synlig, när kompetensutvecklingsbegreppet framträder, genom ordbruket i texterna och 

dokumenten. [ArBor] framställs som måna om de anställda och [ArBor] beskrivs arbeta aktivt 

med att vara en attraktiv arbetsplats där alla anställda ska få möjlighet att utvecklas. Texterna 

framhäver att [ArBor] ser arbetet med att skapa delaktighet, motivation, engagemang och trivsel 

hos medarbetarna vara ett ansvar för [ArBor] som arbetsgivare. Det framkommer också att 

[ArBor] har ett behov av nöjda och kompetenta medarbetare för att få nöjda kunder.  

 

I alla texterna Hållbarhetsredovisning 2009, 2010 och 2011 samt i dokumenten Strategi 

kompetensstyrning och Verksamhetsplan HR 2012 framträder [ArBor] vara aktivt. Detta 

synliggörs genom texternas och dokumentens ordbruk av [ArBors] handlingar exempelvis 

genom ord som arbetar, deltar, tydliggör, följer upp, tar till vara och erbjuder vilka används 

frekvent.  

För att skapa delaktighet hos medarbetarna arbetar ArBor aktivt med att tydliggöra 

företagets värderingar och mål genom kompetensutveckling och andra aktiviteter i syfte att 

främja samverkan. Varje individ ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter. 

(Hållbarhetsredovisning 2009) 
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I dokumenten Medarbetarsamtalet och Stöd till medarbetarsamtalet särskiljer sig 

rollen/identiteten [ArBor] från ovanstående citat. I dessa dokument framträder[ArBor]som 

passiva i sin roll/identitet och erbjuder enbart möjligheter till samtal, kompetensutveckling 

etcetera för medarbetaren och chefen följande citat visar på detta. 

Medarbetarsamtalet utgår ifrån ArBor strategiska plattform […] och enhetens affärsplan. Du 

och chefen pratar igenom vilken roll enheten respektive du själv har […] 

(Medarbetarsamtalet) 

[Medarbetaren] 

Rollen/identiteten [Medarbetaren] skiftar mellan de olika typerna av dokument och texter som 

analyserats. I de flesta omnämningarna framträder [Medarbetaren] som passiv och används som 

ett redskap för att nå ett visst mål för verksamheten. I vissa fall, och då främst i dokumenten 

Medarbetarsamtalet och Stöd till medarbetarsamtalet, framträder [Medarbetaren] som aktiv och 

direkt ansvarig för vissa handlingar. Följande citat är taget från dokumentet Stöd för 

medarbetarsamtalet och är taget från underrubriken Förbered dig innan medarbetarsamtalet, 

citatet visar på att det är [Medarbetaren] som ansvarar för en handling, det vill säga en 

förberedelse till det årliga medarbetarsamtalet. 

Förbered dig genom att ordentligt tänka igenom vad du vill diskutera. 

(Stöd för medarbetarsamtalet) 

 

[Medarbetaren] framträder överlag i alla dokument och texter, där kompetensutvecklings-

begreppet framträder, som kompetent, ansvarsfull med starka värderingar, med ett intresse och 

ett behov av att utvecklas och att vara trygg, delaktig, motiverad, engagerad samt att 

[Medarbetaren] trivs och har kul på jobbet. [Medarbetaren] framstår som duktig på det denne 

gör och ses vara värdefull för ArBor att nå sina mål med verksamheten då [Medarbetaren]ses 

inneha ett gott affärsmannaskap. Vidare framställs [Medarbetaren] vara tacksam över de 

kompetensutvecklingsmöjligheter som finns i ArBor och förväntas ta ett stort ansvar för 

medarbetarsamtalet genom att vara aktiv och vara påläst till detta samt villig att utvecklas. 

[Medarbetaren] förväntas vara engagerad när det gäller arbetet med hållbarhetsfrågor och vara 

intresserad av individuell utveckling samt utbildning. Nedanstående citat från ArBors Vd visar 

på detta. 

[…] alla medarbetare i hela ArBors organisation är engagerade i hållbarhetsarbetet. Vi 

arbetar hela tiden aktivt med att [… ] skapa goda individuella möjligheter till utbildning och 

annan yrkesmässig utveckling. 

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Det är av intresse att gå djupare in på den spänning som finns i rollen/identiteten [Medarbetare] 

då denne framträder både som aktiv och direkt ansvarig i vissa texter och dokument men som 

mestadels ses vara passiv och vara ett redskap för ArBor att nå sina mål med. Detta kommer vi 

att resonera kring i vår diskussion. 

[Vi] 

I denna beskrivning av rollen/identiteten [Vi] görs först en genomgång av de olika vi som 

används i texterna och dokumenten när kompetensutvecklingsbegreppet framträder. Ordet vi 
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används i texterna Hållbarhetsredovisning 2010 och 2011 samt i dokumenten Strategi 

kompetensstyrning och Verksamhetsplan HR 2012. I Hållbarhetsredovisningen 2009 används 

inte ordet vi och det kan kopplas ihop med att ArBor fortfarande var relativt nytt som företag. I 

dokumenten Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet nämns inte vi och det kan 

kopplas till att dessa dokument vänder sig direkt till medarbetaren och chefen.  Anledningen till 

denna genomgång är att ordet vi får olika syftningar beroendes av vilka som är inkluderade, 

ibland syftas ordet vi till hela ArBor och ibland är vi syftat till en grupp där medarbetaren är 

exkluderad. Följande citat visar på ett vi som syftar till en grupp som motsvarar hela ArBor det 

vill säga alla anställda på ArBor. 

ArBors värdegrund ligger till grund för hur vi arbetar och förhåller oss till varandra. 

(Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

Citatet nedan visar på ett vi som i texten syftar till att separera medarbetaren från vi som grupp. 

Det vill sägas att språkbruket i texten gör att medarbetaren exkluderas från vi. Det leder till att 

medarbetaren blir ett objekt som görs något med av vi och i detta fall även tillsammans med vi. 

Detta vi är den tredje rollen/identiteten som framträder i texterna och dokumenten när 

kompetensutvecklingsbegreppet framträder. Hädanefter benämns denna roll/identitet som [Vi]. 

Följande citat visar på rollen/identiteten [Vi] som framträder i de analyserade texterna och 

dokumenten. 

Internt behöver vi tillsammans med våra medarbetare kartlägga deras kompetenser och 

utforma relevanta utbildningsvägar. 

(Hållbarhetsredovisningen 2011) 

 

Vi har bland annat identifierat en brist på roller till vilka vi kan rekrytera direkt från högskola 

och universitet, och där medarbetarna kan växa inom ArBor. 

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Rollen/identiteten, [Vi], som ovanstående citat visar på, är oftast den som ska uppfylla ett behov 

eller ge möjligheter till något för ArBor, medarbetarna, verksamheten eller kunderna. Och det är 

rollen/identiteten [Vi] som vi har gjort en djupare analys av, för att den exkluderar medarbetaren 

från gruppen vi. Citatet nedan visar på olika handlingar [Vi] ansvarar för när kompetens-

utvecklingsarbetet framträder i de analyserade texterna och dokumenten.  

Ambitionen är att öka den interna rörligheten ytterligare och vi arbetar på olika sätt med att 

underlätta karriärvägarna inom företaget.  

(Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

I dokumentet Strategi kompetensstyrning finns det i dokumentets syfte två olika syftningar på 

vi. Det första vi i syftet, som citeras här nedan, motsvarar den tredje rollen/identiteten [Vi]. Det 

andra vi, i citatet nedan, syftas till hela ArBor, det vill säga alla anställda på ArBor. 

Vi ska skapa förutsättningar för träning och erfarenhetsutbyte, främst för medarbetare inom 

regioner och teknik & service, samt för chefer så att vi inspirerar varandra och utvecklas 

tillsammans mot att bli ett föredöme i svenskt näringsliv. 

(Strategi kompetensstyrning) 
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Det första vi, i citatet ovan, särskiljer medarbetare och chefer från [Vi]och kan inte då anses 

syfta till hela ArBor som företag. Denna roll/identitet, [Vi], ansvarar för att skapa 

förutsättningar för medarbetare och chefer så att det andra vi, vilket syftar till hela ArBor, i 

citatet inspirerar och utvecklas tillsammans. Vilka som ingår i rollen/identiteten, [Vi], 

framkommer inte i texterna och det kanske inte konsekvent syftar till samma grupp heller. Detta 

är något som inte kan avgöras eftersom denna roll/identitet framträder med vilka som 

exkluderas exempelvis medarbetarna, chefer och/eller ArBor. Konsekvensen av denna 

otydlighet, i vem det är som avses, är något som kommer behandlas i diskussionen. 

[Chefen] 

Denna roll/identitet, [Chefen], används i samtliga texter och dokument men är i texterna från 

Hållbarhetsredovisningarna från 2010 och 2011 svår att definiera då det inte framkommer om 

det är chef eller ledningen som menas då dessa ibland skrivs som en grupp, ledning/chefer.  

Det finns dock områden med förbättringspotential, såsom en uppföljning och kommunikation 

kring mål och ett bättre och mer frekvent informationsflöde mellan ledning/chefer och 

organisationen i stort. 

(Hållbarhetsarbete 2010) 

 

I övriga texter och dokument används ordet chef i en specifik roll/identitet och beskrivs i en 

positiv innebörd. Denna positiva innebörd kan vi se genom texternas och dokumentens 

beskrivning av rollen/identiteten [Chefen] beskrivs med ord som aktiv, har kul, utvecklas, är 

trygg och säker, kommunikativ, ansvarsfull, stödjande, påläst med mera Det är dock främst 

[Chefens] ledarskap och inte [Chefen] som individ som det fokuseras på när begreppet 

kompetensutveckling framträder i de analyserade texterna och dokumenten, nedanstående citat 

visar på detta. 

Vi har ett ledarskap där chefer känner sig säkra och trygga i att diskutera och utveckla sitt 

ledarskap. 

(Verksamhetsplan HR 2012) 

 

I dokumenten Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet ges [Chefen] en aktiv roll 

från att ha haft en passiv roll hos de övriga texterna och dokumenten. Här ses [Chefen] ansvara 

för medarbetarsamtalet tillsammans med medarbetaren och det framkommer att [Chefen] i detta 

samtal ska vara stödjande, aktiv och påläst. 

Chefen är ansvarig för att verksamheten utvecklas. Det innebär att han eller hon är 

intresserad av, och stödjer, din utveckling i linje med ArBors strategi och uppsatta mål. 

(Medarbetarsamtalet) 

 

[Chefen] ska genom samtalet ge bästa förutsättningar för [Medarbetaren] att känna engagemang 

för arbetsuppgiften, att denna utvecklas för att nå sina och verksamhetens mål och har kul på 

jobbet.  
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Vidare ska [Chefen] även förmedla ArBors vision och uppdrag och säkerställa att dessa tagits 

emot på rätt sätt (syftat till att det är medarbetaren som ska ta emot budskapet), sätta tydliga mål 

och följa upp resultat i sitt samarbete med sina medarbetare. 

Chefen förmedlar företagets vision och uppdrag, sätter tydliga mål, följer upp resultatet och 

ger dig enkel och ärlig återkoppling.  

(Medarbetarsamtalet) 

[Vd] 

Rollen/identiteten som ArBors [Vd] där kompetensutvecklingsbegreppet träder fram är från en 

text i Hållbarhetsredovisningen 2010, i avsnittet Vd har ordet, och i ett avsnitt från dokumentet 

Medarbetarsamtalet, Så säger Vd om medarbetarsamtalet. I Hållbarhetsredovisningen 2011 

finns det också ett avsnitt där Vd talar om ArBors verksamhet fast i detta dokument kallas det 

för, Vd-ord. I detta stycke nämner ArBors Vd ordet utveckling och olika omskrivningar av detta 

tolv gånger men aldrig i samband med kompetensutveckling och därför bortser vi från detta 

avsnitt i vår analys. De analyserade avsnitten skiljer sig från övriga texter och dokument i 

textstil då dessa är skrivna på ett personligt sätt och ingående beskrivs ArBors Vd:s åsikter samt 

att de vänder sig direkt till läsaren. Nedanstående citat visar på detta. 

– Jag tycker det är viktigt att alla någon gång varje år stannar upp och funderar kring sin 

personliga utveckling. 

(Medarbetarsamtalet) 

 

I dessa stycken framställs det att rollen/identiteten, [Vd], ser många fördelar med årliga 

medarbetarsamtal. I stycket från dokumentet Medarbetarsamtalet uttrycker Vd att medarbetar-

samtalet ger medarbetaren en chans att sitta i lugn och ro med chefen och diskutera 

verksamheten kopplat till medarbetaren och dennes roll och framtid på ArBor. Utifrån 

språkvalet ses rollen/identiteten [Vd] uttrycka fördelar med samtalet då det kan leda till 

utveckling för medarbetaren, verksamheten och företaget i stort. Nedanstående citat visar på 

[Vd:s] positiva inställning till medarbetarsamtalet. 

Rätt genomfört är medarbetarsamtalet väl investerad tid som kan ge inspiration och energi för 

både dig och din chef.   

(Medarbetarsamtalet) 

 

Rollen/identiteten [Vd] uttrycker även tillit och tilltro till sina medarbetare att de genom sin 

goda kompetens och engagemang möjliggör ArBors högt uppsatta mål för verksamheten. 

En förutsättning för att vi ska kunna nå våra högt uppsatta mål, är att alla medarbetare i hela 

ArBors organisation är engagerade i hållbarhetsarbetet. 

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Ovan resultatet visar på att det är spridda roller som blir synliga där kompetensutvecklings-

begreppet framträder i texterna och dokumenten. Rollerna fyller alla sin funktion i diskursen 

och det är viktigt att komma ihåg att detta på intet sätt ger uttryck för det faktiska handlandet i 

ArBor. Däremot är det av vikt att koppla dessa roller till diskursen och deras växelvisa påverkan 

av varandra i den sociala praktiken och vad det kan ge för konsekvenser av att rollerna 

framträder på detta sätt, det kommer vi dock till i diskussionen. 
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Språkbruk  

I denna del av resultat och analys kommer vi ta upp vem som är textproducent och 

textkonsument till de analyserade texterna och dokumenten, samt hur språket är formulerat och 

resultatet av vår lingvistiska analys. Detta är viktigt att redogöra för då det är en viktig del i den 

diskurs vi har analyserat och som med vårt resultat sakta växer fram för dig som läsare. 

 

Textproducenten för Hållbarhetsredovisning 2009, 2010 och 2011 är ArBors företagscontroller 

tillsammans med deras kommunikationsavdelning. De tre hållbarhetsredovisningarna är mycket 

lika varandra till form, utseende, textstil (genrer) och ordbruk. Det framgår inte tydligt vem det 

är som är ansvarig utgivare för dokumenten men i kontaktuppgifterna på s.2 i Hållbarhets-

redovisningen 2009 och 2010 finns det en kontaktlista med hänvisningar till samma 

medarbetare på ArBor. 

 

Textkonsumenterna för Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011 är de samma då alla 

dokumenten finns ute på ArBors offentliga hemsida. De som kan tänkas vara textkonsumenter 

av dessa tre dokument är ArBors samtliga medarbetare, deras ägare, deras (blivande och 

nuvarande) kunder, leverantörer, konkurrenter, studenter (som vi) och andra som kan tänkas 

vara intresserade av deras bransch respektive vara intresserade av deras olika arbeten. Vi anser 

att de använder sig både av en säljande textstil och av en redogörande textstil i Hållbarhets-

redovisningarna. Detta kan tyda på att textproducenterna är medvetna om den stora blandningen 

av textkonsumenter när de skriver dokumenten. Detta framträder när de bland annat beskriver 

ArBor som företag och deras arbete med kompetensutveckling. I den säljande textstilen finns 

det alltid en koppling i texterna till att de utsetts till den mest attraktiva arbetsgivaren i 

branschen när kompetensutvecklingsbegreppet framträder. 

ArBor utsågs ännu en gång till den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. 

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Textproducent för Strategi kompetensstyrning och för Verksamhetsplan HR 2012 är HR-

avdelningen. För dokumenten Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet är det HR-

avdelningen tillsammans med kommunikationsavdelningen som är textproducent. Text-

konsumenterna för dessa dokument skiljer sig också åt; för Strategi kompetensutveckling är 

textkonsumenten de som arbetar med kompetensutveckling på ArBor och då även HR-

avdelningen, för Verksamhetsplan HR 2012 är det HR-avdelningen, ledningen och controlling 

som är textkonsument. För Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet är det alla 

anställda inom ArBor som är textkonsumenter. Dessa två dokument samt Strategi 

kompetensutveckling och Verksamhetsplan HR 2012 läggs inte ut på den offentliga hemsidan 

utan endast eventuellt på ArBors intranät. Då dessa fyra dokument har olika textproducenter och 

till en viss del olika textkonsumenter skiljer de sig även åt textstilmässigt eftersom texternas 

språkliga framställning, textstil (genrer), påverkar både produktionsprocessen och 

konsumtionsprocessen genom sin uppbyggnad. ”De diskurser och genrer som artikuleras 

tillsammans för att producera en text och som textmottagaren bygger på i sin tolkning av texten 

har en bestämd lingvistisk uppbyggnad som formar både produktionen och konsumtionen av 

texten” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 75). På det sätt texterna och dokumenten skiljer 

sig åt i sin textstil (genre) är förutom specifika ordval även genom ordbruket av såväl metaforer 

och modalitet som aktiva och passiva former.  
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Följande citat visar på olika textstilar (genrer) som använts i texterna och dokumenten i nämnd 

ordning: familjär textstil, säljande textstil och redovisande textstil.  

Utvecklingsmöjligheterna inom ArBor leder till motiverade medarbetare som trivs och har kul 

på jobbet! 

(Strategi kompetensstyrning) 

 

Vår position på fastighetsmarknaden är god och vi ligger väl i fas med vår övergripande 

målsättning om att vara den mest attraktiva arbetsgivaren bland svenska fastighetsbolag. 

(Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

Ett stort antal interna utbildningar, workshops och gemensamma chefsdagar har genomförts 

för att skapa en gemensam kultur och ett enhetligt arbetssätt. 

(Hållbarhetsredovisning 2009) 

 

I de olika texterna och dokumenten används en mängd olika textstilar och därför tillsammans 

med utgångspunkten från den kritiska diskursanalysen är det på sin plats att redogöra för en 

lingvistisk analys av dessa. Först kommer vi analysera vilken typ av modalitet som används då 

detta medför olika konsekvenser för diskursens konstruktion och påverkar således både sociala 

relationer samt betydelse- och kunskapssystem (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 88). I 

texterna från Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011 är det oftast en faktisk modalitet 

som används när begreppet kompetensutveckling framträder. 

Löpande görs en översyn av utbildningsnivån hos våra medarbetare. 

(Hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Citatet ovan låter inte textkonsumenten veta vad som tycks om detta genom att det inte läggs 

någon värdering i det som görs. Textkonsumenten förhåller sig då neutral till dessa meningar 

och aktiveras inte som läsare. Det finns dock meningar med en hög grad av instämmande 

modalitet i dessa texter och dokument.  

Syftet är att ge förutsättningar att på ett ännu bättre sätt identifiera vilka medarbetarnas 

behov är, samtidigt som företaget säkerställer sitt eget behov av kompetenta medarbetare. 

(Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

Denna form av modalitet, en i hög grad instämmande modalitet, visar på att rollen/identiteten 

[ArBor] tycker detta arbete är viktigt och att [ArBor] vill hitta ett ännu bättre arbetssätt för att 

säkerställa syftet med händelsen. Dessa meningar med denna typ av modalitet får 

textkonsumenten att förhålla sig till detta på olika sätt genom att denne kan hålla med eller inte. 

 

Vi kan se att texterna från Hållbarhetsredovisningarna 2009, 2010 och 2011 bygger på två sätt 

där kompetensutvecklingsbegreppet framträder, en typ av meningsbyggnad med subjekt och 

objekt (aktiv form) och en annan typ av meningsbyggnad som utgår från passiv form 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 285).  
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I passiv form döljs agenten i det som händer, därmed osynliggörs händelsens ansvarsfråga för 

textkonsumenten, se nedanstående citat. 

Löpande görs en översyn av utbildningsnivån hos medarbetarna och nuvarande statistik visar 

att av dessa har 58 procent eftergymnasial utbildning. 

(Hållbarhetsredovisning 2011) 

 

I citatet ovan fråntas agenten ansvaret och meningen fokuserar på effekterna och då ser inte 

textkonsumenten de handlingar eller processer som ligger bakom handlingen, det vill säga vem 

det är som äger ansvaret för det som sker. I det nämnda citatet ovan framträder det mellan 

raderna att det ligger på ArBors ledning att göra en delegering av ett arbete som kan ha skett på 

detta sätt; Att låta HR-avdelningen få ett uppdrag att göra en översyn av medarbetarnas 

utbildning, de i sin tur skickar uppdraget vidare till alla chefer med personalansvar. Cheferna får 

i uppdrag att under året gå igenom alla deras medarbetares utbildningsnivå för att sedan 

rapportera tillbaka till HR-avdelningen, som i sin tur sedan redovisar detta för ledningsgruppen. 

Denna tänkta process osynliggörs vid denna typ av användning av passiv meningsform och det 

kan medföra att ansvarsfördelningen blir otydlig för textkonsumenten. I alla de texter och 

dokument som har analyserats har det funnits många liknande exempel där en mening kan ses 

som lättförståelig i första anblick men som i en djupare analys visar på otydlighet om vad som 

egentligen menas och vem som ansvarar. Vad för konsekvenser detta medför kommer att 

behandlas mer ingående i diskussionen.  

 

Att analysera metaforer hjälper till att belysa den rådande diskursen då textproducenten genom 

att låna ett ord från en annan diskurs kan föra fram en uppfattning som ges legitimitet av 

metaforen (Bergström & Boréus, 2005, s. 264-265). I följande citat kan vi se att textproducenten 

vill föra fram att det är viktigt för ArBor att de förknippas med en företagskultur där deras 

värderingar kommer fram, i citatet finns två metaforer mänskligt och högt i tak. 

Vi respekterar varandra och är ett mänskligt företag med högt i tak.  

(Medarbetarsamtalet) 

 

Dessa två metaforer belyser just ArBors humanistiska grundsyner genom att syfta till respekten 

för individen samt respekten för varandra. Överlag i texterna och i dokumenten finns det väldigt 

få metaforer och de flesta av de som finns kan gå att koppla ArBors verksamhet till ”Huset”, 

dessa metaforer är bottenplatta, nyckel, högt i tak, den goda staden samt gröna kontoret.  

 

Överlag är samtliga texter och dokument skrivna på ett sätt som får dem att verka enkla, 

kortfattade och inte så innehållsrika. Detta beror på att texterna ofta är skrivna med mycket 

korta meningar som känns avhuggna, det finns väldigt lite metaforer eller liknelser, de 

innehåller inte så mycket av modalitet och innehåller flera passiva satser. Det skulle kunna bero 

på att textproducenterna inte vill bli missförstådda (därav inte så mycket metaforer) eller inte 

vill stöta sig med textkonsumenten som kanske tycker annorlunda angående någon fråga 

(faktisk grad av modalitet) eller inte vill förbinda ArBor till en massa åtaganden som ArBor inte 

kan leva upp till (därav flera passiva satser). 
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Nu har en redogörelse gjorts för det språkbruk som har använts i de analyserade texterna och 

dokumenten. Detta är viktigt då språkbruket alltid hänvisar bakåt i historien då de bygger på 

tidigare diskursiva struktureringar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 13). Detta är något 

som undersöks med hjälp av begreppet intertextualitet. Intertextualiteten handlar om att se på 

det som uttrycks och inte uttrycks då detta anses vara av vikt för just den tiden, den situationen 

samt textproducentens önskemål att vilja förmedla något. Sammantaget säger då denna 

intertextualitet något om den diskurs som råder när texterna produceras (ibid.). Intertextualiteten 

för dessa texter och dokument är svårt att analysera på denna nivå av uppsats på grund av 

begränsningar i tillgänglig tid för en sådan djup analys. I vår forskningsfråga vill vi belysa 

samstämmigheten i hur begreppet kompetensutveckling framträder i samtliga dokument och det 

är utifrån denna som vi kan se på intertextualitet. Det vi dock har funnit är att det finns en stark 

koppling till andra texter i alla hållbarhetsredovisningarna i deras formulering kring hållbar 

utveckling. Vi har funnit flera utomstående texter som knyter an till detta begrepp som 

hållbarhetsredovisningarna bygger på bland annat Brundtlandkommissionens definition av 

hållbarhet och då kopplat till kompetensutvecklingsbegreppet. Vidare kan vi se att de övriga 

dokumenten bygger på hållbarhetsredovisningarna i hur begreppet kompetensutveckling 

framträder i dem. Det kan vi se genom att det ibland nästan ordagrant beskrivs på samma sätt 

och att exempelvis samma metaforer används där medarbetarna ses som ”nycklar” för ArBor i 

deras verksamhet. Medarbetarsamtalet och Stöd för medarbetarsamtalet visar även på en 

intertextuell kedja då Stöd för medarbetarsamtalet bygger direkt på Medarbetarsamtalet och är 

producerat enbart för att vara ett stöd till detta dokument under samtalets gång.  

 

Med detta avsnitt har vi nu redogjort för språkbruket och dess olika delar som framträder i de 

texter och dokument som vi har analyserat bland annat utifrån en lingvistisk textanalys. De 

komponenter som är av vikt för diskursen är främst textproducenten och textkonsumentens roll i 

denne, samt hur valet av språkbruk påverkar textkonsumenten. Vi har även kort redogjort för 

intertextualiteten och detta är något vi kommer koppla till i diskussionen i ett annat resonemang 

kring makt till den diskurs vi har analyserat. 

 

Nu har vi redogjort för avsnittet redovisning och analys av data. Vi har belyst de delar i 

analysarbetet som berör begreppet kompetensutveckling. Vi inledde med att lägga fram 

ett resonemang kring att själva ordet kompetensutveckling används i liten grad. En 

beskrivning av hur syftet med kompetensutveckling framträder i texterna och 

dokumenten följde på detta. Vi ville också redogöra för på vilket sätt kompetens 

framträder då detta hänger nära samman med kompetensutveckling. Vidare beskrev vi 

vår upptäckt att ordet utveckling ibland används synonymt med ordet 

kompetensutveckling. För att synliggöra en maktstruktur i de sociala relationerna 

presenterades de olika roller som vi påträffat i de texter och dokument som analyserats. 

Avslutningsvis beskrev vi språkets betydelse i den studerade diskursen. Det vi nu 

redogjort för ovan i resultatet ihop med inledande stycken, har tillsammans skapat en 

samlad bild av hur diskursen ser ut. Nu följer en diskussion kring resultatets olika delar 

kopplat till den tidigare litteraturgenomgång som gjorts.  
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Diskussion 

Nedan kommer vi att svara på våra forskningsfrågor genom att koppla samman hela 

uppsatsens alla delar och därmed belysa den diskurs vi studerat.  

Syftet med denna uppsats har varit att visa hur kompetensutveckling som begrepp framträder i 

ArBors texter och dokument. Språkets betydelse är det som är i fokus vid en kritisk 

diskursanalys och det är genom de studerade texterna och dokumenten som vi därmed kan få en 

bild av hur diskursen framträder. För att uppnå syftet har vi utgått ifrån tre stycken 

forskningsfrågor som var tänkta att belysa olika delar av diskursen. Den diskurs som vi har 

studerat är kompetensutveckling och alla avsnitt i resultatet visar på diskursens olika delar. Den 

första forskningsfrågan syftar till att visa på hur begreppet kompetensutveckling framträder i 

ArBors dokument. Alla de olika delar vi redogjort för i resultatet svarar på första 

forskningsfrågan då de sammantaget visar hur begreppet framträder och därmed hur diskursen 

kompetensutveckling ter sig. För att förstå hela diskursen ska vi försöka knyta samman de olika 

delarna av resultatet och visa på hur de hänger ihop samt på vilket sätt de utgör diskursens 

egenskaper. De två återstående forskningsfrågorna som syftar till att visa hur begreppet 

kompetensutveckling framträder över tid samt om det finns någon samstämmighet i hur 

begreppet framträder belyser olika delar av diskursen som förtydligar dess egenskaper.  

 

En del av resultatet som belyser första forskningsfrågan är hur begreppet kompetensutveckling 

framträder med koppling till Ellströms definition av begreppet. Resultatet visar att begreppet 

kompetensutveckling framträder med störst fokus på de delar av Ellströms definition som 

belyser det formella lärandet och de formella utbildningssatsningarna. Dessa delar har alla 

gemensamt att de kräver en viss form av planering. De punkter av kompetensutvecklings-

begreppet som inte framträder är det informella lärandet och de icke formella utbildnings-

satsningarna. Att resultatet kan visa på att det skulle kunna förhålla sig på detta sätt i praktiken 

är något vi kan luta oss mot av våra egna upplevelser av kompetensutvecklingssatsningar och 

även vad tidigare forskning visar på. Utifrån denna slutsats vill vi hävda att företag i dag 

behöver använda sig mer av det informella lärandet i sina strategier mot en ökad 

kompetensutveckling i sina verksamheter. Ellström anser att det formella lärandet ges stor 

betydelse i arbetslivet men att det finns anledning att ställa sig kritiskt till detta då han menar att 

det mesta lärandet sker informellt och att lärande genom utbildning är marginell (Ellström, 

1992, s. 105). Viktigt att påpeka är att en diskurs säger något om det specifika sättet att tala om 

något och inte ger uttryck för det faktiska handlandet. Detta synliggör diskursens makt, att den 

faktiskt kan få människor att tro, handla och agera utifrån att det förhåller sig på det sättet i 

praktiken. Det vill säga, att diskursen kompetensutveckling, har egenskap av att endast 

framhäva de delar av kompetensutvecklingsbegreppet som är kopplat till det formella lärandet 

och formella utbildningssatsningar. Om det däremot inte förhåller sig på detta sätt i praktiken 

kan en förklaring vara att de informella satsningarna och det informella lärandet inte synliggörs 

i diskursen då dessa är svårdefinierade samt svåra att direkt se och uppfatta i det dagliga arbetet. 

En annan aspekt att ta fasta på är att vissa texter och dokument är offentliga medan andra är för 

internt bruk. Till följd av detta kan vi se att textproducenterna och textkonsumenterna skiljer sig 

åt mellan dessa. Det leder till att vissa aspekter av definitionen av kompetensutvecklings-

begreppet inte är relevant beroende på vilka som är textproducenten och textkonsumenten. 
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För att ta ett exempel är Hållbarhetsredovisningarna offentliga och vi redovisade i resultatet att 

dessa dokument till viss del har en säljande textstil.  Det mest intressanta för textproducenten att 

framhålla av kompetensutvecklingsbegreppet är de formella utbildningssatsningarna i form av 

antal utbildningstillfällen, hur mycket pengar som satsas, att de skräddarsyr sina egna 

utbildningar samt olika exempel på formella utbildningar. En förklaring till att arbetsplaster 

fokuserar på formell utbildning är att i statliga utredningar kring kompetensutveckling menar 

man att utbildning på samhällsnivå är avgörande för att på lång sikt utveckla hög kvalitet och 

konkurrensförmåga i arbetslivet (SOU, 1992:7, s. 32). Därmed kan det vara förståligt att i ett 

säljande syfte välja att lyfta fram det formella lärandet och dessa satsningar. Det blir även 

intressant för textproducenten att framhålla detta i ett led att vara en attraktiv arbetsgivare vilket 

bland annat många platsannonser vittnar om då de ofta erbjuder bra och attraktiva 

kompetenssatsningar.  

 

För att gå vidare med ytterligare delar som belyser diskursen kompetensutveckling leder det oss 

in på syftet med kompetensutveckling. Detta svarar till viss del också på första forskningsfrågan 

i hur begreppet kompetensutveckling i ArBors dokument framträder. Idag kan vi säga att det har 

vuxit fram en industri kopplat till dessa områden som utgörs av företag som säljer tjänster till 

organisationer och företag i syfte att sälja kompetensutveckling till deras anställda. ArBor 

uttrycker genom texterna och dokumenten att de använder en strategi där de i möjligaste mån 

skräddarsyr sina egna interna utbildningar och som behovsanpassas, denna strategi bär många 

likheter med den som Kock kallar för en integrerad strategi. ArBors uttalade syfte med 

kompetensutvecklingssatsningarna är svåra att tolka då samstämmigheten till viss del är låg 

över tid. När vi undersökt ArBors sätt att uttrycka sig kan vi inte klart och tydligt se en enhetlig 

definition av vad deras syfte är med kompetensutvecklingsarbetet. Är det att vara en attraktiv 

arbetsgivare, att ha en god kompetens hos sina medarbetare, att erbjuda karriärvägar eller att 

säkerställa ett gott arbete som ger nöjda kunder? Detta anser vi vara svårt att uttala oss om.  

 

Ytterligare en del som belyser diskursen är på vilket sätt själva ordet kompetensutveckling 

används. Enligt tidigare forskning innefattar begreppet kompetensutveckling en mängd olika 

delar och åtgärder och i vardagligt tal kan ibland kompetensutveckling likställas med utbildning 

(Granberg, 2009, s. 109). Vårt resultat visar på att ordet kompetensutveckling används i liten 

grad. Om textproducenten har kunskap om vad begreppet kompetensutveckling innefattar faller 

det sig naturligt att själva ordet inte används så ofta då dess innebörd är brett och övergripande. 

Konsekvensen av diskursiva praktikens mediering av texten till den sociala praktiken beror på 

vem som är textkonsument och textproducent. Det finns en skillnad i hur texten kan tolkas 

beroende på om textkonsumenten är i diskuren eller står utanför den. Skillnaden ligger i hur 

dessa påverkas av diskursen i fråga om sina handlingar, attityder och beteenden. Det betyder att 

dessa textkonsumenter skulle kunna få en icke önskvärd handling, attityd eller beteende till 

ArBors arbete kring kompetensutveckling. Det är då inte detta som textproducenten och dennes 

diskurs avser eftersom det verkliga arbetet och texten kan skilja sig åt då diskursen formar och 

formas hela tiden i den sociala praktiken medan texten är statisk. Om man befinner sig i den 

rådande diskursen kan man befinna sig i en diskursiv praktik men ändå inta olika positioner, 

dels som textproducent och dels som textkonsument. Eftersom människorna också är en del av 

diskursen, som även påverkar denna i sin tur, ger det en växelverkan som kan stärka diskursen. 

En konsekvens av detta skulle därmed kunna bli att de två punkter i definitionen av 

kompetensutvecklingsbegreppet som inte framträder (de informella) inte heller eftersöks, det 
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blir istället de övriga punkterna (de formella) som blir åtråvärda. Här kan också en form av makt 

synliggöras då det informella lärandet ges mindre utrymme och därmed får ett minskat värde än 

det formella lärandet. Frågan blir därmed om ovan diskussion överensstämmer med 

verkligheten? Detta kan bara företaget ta ställning till genom att bli uppmärksammade på det 

som framkommer i vår analys. I och med att företaget blir medveten om valet av språkbruk 

tydliggörs det för dem hur detta kan prägla diskursen, eftersom diskursen är konstituerad och 

konstituerande i sin natur. Av resultatet kan vi se förmodade konsekvenser av detta språkbruk 

då det ger upphov till otydligheter i form av ansvarsfördelning och vem som inkluderas eller 

exkluderas.  

 

Den tredje forskningsfrågan avser att belysa om det finns en samstämmighet i hur begreppet 

framträder. Resultatet visar på att det finns en samstämmighet i detta i samtliga texter och 

dokument i vilka punkter som framträder och inte framträder av Ellströms definition av 

kompetensutveckling. Den andra forskningsfrågan avser att belysa eventuella förändringar över 

tid i hur begreppet kompetensutveckling framträder. Denna del av resultatet visar inte på någon 

förändring över tid. Utav detta, det vill säga avsaknaden av förändring och samstämmighet över 

tid i samtliga texter och dokument, vill vi hävda att det är en reproducerande diskursordning 

som vi har beskrivit. Att den är reproducerande kan vi sluta oss till då texterna och dokumenten 

nära på ordagrant beskriver begreppet kompetensutveckling och detta även kan urskiljas över 

tid. En diskursordning består av andra yttre diskurser som vi tagit hänsyn till i vår analys. Det 

nätverk av diskurser som vi kunnat urskilja är uppbyggt av följande: vår undersökta diskurs 

(kompetensutveckling), hållbar- utvecklingsdiskursen, SOU-diskursen samt den diskurs som 

den specifika ägarformen för företaget står för. Det är mycket sannolikt att den aktuella 

diskursordningen även innefattar ytterligare diskurser som exempelvis UNESCO som vi 

nämnde i bakgrunden. Av tidsskäl har vi inte kunnat studera övriga, tänkbara och 

utanförliggande diskurser och därför kan vi inte säga något om dessa och dess eventuella 

påverkan på den undersökta diskursen. I och med att diskursordningen är reproducerande tar 

den därmed inte in fler diskurser i denna. En konsekvens av detta skulle kunna innebära att 

diskursen utesluter andra diskurser. Vilket resulterar i de sociala strukturerna och de 

maktrelationer, vilka utgör diskursens ramverk, begränsar individernas språkbruk och möjlighet 

till förändring. Essensen av ovanstående resonemang leder till att en reproducerad 

diskursordning bygger på en vedertagen intertextualitet.  

 

Till sist i denna diskussion vill vi belysa den del av diskursen som handlar om de roller som vi 

hittat under analysarbetet. Vilka roller som framträder och på vilket sätt de framställs vara i 

samband med hur begreppet kompetensutveckling framträder säger också något om den 

studerade diskursen. ArBor uttrycker sig genom språkbruket att de är ett företag som känner 

tillit till sina anställda och får dem delaktiga, på vilket sätt rollerna framträder i diskursen 

motsäger dock detta. Det är endast i två dokument som medarbetaren ges uttryck för att ge 

ansvar för något i dennes kompetensutveckling. Hur får ArBor delaktiga [Medarbetare] om 

diskursen ser ut på detta sätt? Vi anser att det är i det informella lärandet som medarbetaren får 

söka, styra och själv genomgå en lärprocess kopplat till de uppkomna behov som finns i dennes 

dagliga arbete. Det är där som det skapas delaktighet och ansvarskänsla till verksamheten.  

 

Nu har vi svarat på våra forskningsfrågor genom att vi sammanfattat hela uppsatsens alla 

delar. Därmed har vi belyst den diskurs vi avsett studera.   
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Konklusion 

Nedan kommer vi att säga några ord om vad vi anser oss kommit fram till i denna 

uppsats. Vi vill också här ge uppslag på vidare forskning till andra forskare men också till 

det studerade företaget som vi vet kommer ta del av denna uppsats.  

Utgångspunkten för uppsatsen har legat på språkets makt i vårt samhälle, hur vi påverkas av 

detta i vårt sätt att vara men även vår påverkan av denna genom vårt val av språkbruk. I vårt 

samhälle idag stödjer vi oss mycket på det skrivna ordets makt. Företag i dag utgår ifrån att 

säkra kvalitén på deras arbete genom att skriva dokument som visar på det arbete de gör för att 

därmed säkerställa för deras kunder att deras produkter exempelvis är säkra, håller god kvalité 

samt är miljövänliga. Dessa dokument bevisar inte alls hur det faktiska arbetet går till, därför 

upptäcker till exempel livsmedelstillsynsmyndigheten att restauranger inte följer de stadgar som 

finns. Den analysmetod vi har valt, kritisk diskursanalys, har gett oss verktyg att på ett djupare 

plan undersöka detta hos ett företags texter och dokument. Här gäller det som företag att se 

diskrepansen på vad deras dokument förmedlar och hur detta kan tolkas hos läsaren och hur det 

dagliga arbetet utförs i praktiken. Vi vill hävda att det inte handlar om att i det nämnda exemplet 

skicka anställda på formella kurser i exempelvis renlighet utan att det handlar om att 

implementera ett handlingsmönster som kan förstärkas i det informella lärandet, genom att få 

individen att bli delaktig och känna ansvar för de arbetsuppgifter denna förväntas utföra.  

 

De delar som medarbetaren uttrycks ansvara för, i denna studie, är medarbetarsamtalet till-

sammans med den närmsta chefen. Målet med detta samtal är bland annat att utvecklingspunkter 

skall upprättas och dessa ska anpassas till individens önskemål, verksamhetens behov och 

företagets uppsatta mål. Vi vill uppmärksamma att denna del är värd att undersöka vidare. Ett 

uppslag på vidare forskning är att analysera dessa mål utifrån dess syfte, hur väl stämmer 

utvecklingspunkterna överens med syftet för samtalet? Hur uppfattar individen och chefen dessa 

mål? Finns det en samstämmighet kring detta? En sådan undersökning skulle kunna belysa om 

de dokument ett företag gör gällande detta verkligen används på det sätt som det är tänkt, detta 

kan då kopplas till diskursen och språkets makt. Vi ser att detta exempel på vidare forskning är 

applicerbart på andra verksamheter som stödjer sig på liknande dokumentation, exempelvis 

pedagogiska verksamheter.  

 

Under vårt analysarbete med syftet av kompetensutveckling har vi i hållbarhetsredovisningarna 

kommit i kontakt med en formulering som nästan ordagrant fanns i alla de tre dokumenten. En 

formulering som är svår att analysera då dess syftningar bygger på varandra och leder till 

otydligheter angående det som ska föras fram (en genomgång av denna formulering finns i vårt 

resultat).  

Som arbetsgivare har ArBor ett ansvar för att skapa motivation, engagemang och trivsel hos 

medarbetarna. ArBor arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling, karriärplanering 

och andra initiativ för att skapa delaktighet hos medarbetarna.  

(Hållbarhetsredovisning 2010) 
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Genom att omarbeta denna formulering för att klart tydliggöra syftet så tydliggör man denna 

viktiga diskurs som alla på ArBor är delaktiga i. Det måste vara flera faktorer som arbetet med 

kompetensutveckling inom ett företag eller en organisation behöver täcka upp, att öka sin 

konkurrenskraft på marknaden, att maximera vinsten, att erbjuda utveckling och därmed få 

personal som vill vara kvar eller att attrahera ny personal etcetera. I den diskurs vi undersökt 

träder syftet fram som ett mål att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare genom att 

kompetensutvecklingsarbetet ger delaktiga medarbetare med god kompetens och en vilja att 

samverka. Vi frågar oss vad som bygger på vad. 

 

Denna konklusion avlutar nu uppsatsen med det vi ansett oss ha kommit fram till under 

analysarbetet. Vi har också gett uppslag för vidare forskning och avslutningsvis visat på 

en otydlighet i den analyserade diskursen.  
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Bilaga 1. 

Tabell 1. En översikt över hur begreppet kompetensutveckling framträder i de respektive texterna och dokumenten. 

 

Ellströms definition av 

kompetensutveckling 

Benämningar på kompetens-

utvecklingsbegreppet i texterna 

Hänvisning till dokument 

 rekrytering,  

befordran och personalrörlighet,  

både internt och externt; 

 

Ersättningsrekrytering, karriärvägar, ny 

position, befordran 

Rekryteras, intern rörlighet, karriär, byta 

position, ersättningsrekrytering 

Karriär, befordran 

- 

- 

- 

- 

Hållbarhetsredovisning 2011 

 

Hållbarhetsredovisning 2010 

 

Hållbarhetsredovisning 2009 

Strategi för kompetensstyrning 

Verksamhetsplan HR för 2012 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 

 

 utbildning och träning av personal 

genom t.ex. kurser på eller utanför 

arbetsplatsen; 

 

Utbildningsvägar, utbildningsnivå, 

utbildning, utbildningssystem, utbildnings- 

tillfällen, utbildningstimmar 

Utbildningsnivå, e-learning, utbildningar, 

utbildningstillfällen, kompetensförsörjning 

Chefsdagar, internutbildning, workshops, 

utbildningar, kompetensförsörjning,  

e-learningverktyg, träning 

Utbildning, situationsorienterat lärande, 

workshops, träning, introduktionsprogram, 

utbildningsprogram, kompetens-

försörjning, utbildningstillfälle, intern-

utbildningar 

Kompetensförsörjning, ledarträning 

- 

- 

Hållbarhetsredovisning 2011 

 

 

Hållbarhetsredovisning 2010 

 

Hållbarhetsredovisning 2009 

 

 

Strategi för kompetensstyrning 

 

 

 

 

Verksamhetsplan HR för 2012 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 

 

 olika typer av icke-formell utbildning; 

 

- 

- 

- 

Erfarenhetsutbyte  

- 

- 

- 

Hållbarhetsredovisning 2011 

Hållbarhetsredovisning 2010 

Hållbarhetsredovisning 2009 

Strategi för kompetensstyrning 

Verksamhetsplan HR 2012 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 

 

 lärande i samband med utförandet av 

det dagliga arbetet med eller utan 

särskild instruktion; 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Hållbarhetsredovisning 2011 

Hållbarhetsredovisning 2010 

Hållbarhetsredovisning 2009 

Strategi för kompetensstyrning 

Verksamhetsplan HR 2012 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 

 

 planerade förändringar av 

arbetsuppgifter eller 

arbetsorganisationen med syfte att 

främja kompetensutnyttjandet och 

lärandet i det dagliga arbetet 

kompetensstyrning 

 

Karriärplanering,  

Karriärplanering, kompetensplanering, 

kompetensskiften, successionsplanering 

Karriärplanering 

- 

Kompetensstyrning 

- 

- 

Hållbarhetsredovisning 2011 

Hållbarhetsredovisning 2010 

 

Hållbarhetsredovisning 2009 

Strategi för kompetensstyrning 

Verksamhetsplan HR 2012 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 
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Bilaga 2. 

Tabell. 2 En översikt över hur de olika rollerna framträder i de respektive texterna och dokumenten. 

 

Roller som 

framträder  

Rollerna benämns med följande ord Beskrivningar kopplade till 

rollerna 

Hänvisning till dokument 

[ArBor] Vi, [ArBor], organisationen, oss, företaget, 

vår och arbetsgivare  

Samarbetspartner, aktör, vi, [ArBor] och 

arbetsgivare 

[ArBor], organisation, företag, arbetsplats 

och arbetsgivare 

[ArBor], vi, vår, arbetsplats, företag och 

organisation 

[ArBor], vi, bolaget, företaget, 

arbetsgivare, våra och organisationen 

 

[ArBor], vi, verksamheten och företaget 

Vi, [ArBor], organisation(en), oss, 

företaget, vår(a), arbetsgivare, 

samarbetspartner, aktör, arbetsplats, 

bolaget och verksamheten 

 

Positivt  

 

Positivt, aktiva, drivande och 

attraktiva 

Attraktiva, aktiva, bra och 

spännande 

Aktiva, föredöme, de gör 

skillnad och attraktiva 

Ett företag med utvecklings-

möjligheter, attraherar, starka, 

positiva och aktiva 

Passiva 

Passivt, ska tillhandahålla 

utvecklingsmöjligheter 

Hållbarhetsredovisning 2011 

 

Hållbarhetsredovisning 2010 

 

Hållbarhetsredovisning 2009 

 

Strategi för kompetensstyrning 

 

Verksamhetsplan HR 2012 

 

 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 

[Medarbetaren] Medarbetaren, befintlig personal, anställd, 

män och kvinnor 

 

 

Medarbetare, personal, individ, män och 

kvinnor 

Medarbetare, individ, kollegor, personal, 

kvinnor, män och anställda 

 

Med dessa ord benämner medarbetarna sig 

själva: personer, de anställda, kollegor, jag, 

våra och personal 

Med dessa ord omnämns medarbetaren för 

övrigt i dokumentet: medarbetare, vi och 

min 

Medarbetaren, du, din och mina 

 

 

Medarbetaren, du, dina och dig 

 

 

 

Vi, (befintlig) personal, ledning/chefer, 

min, anställd(a), individ, män, kvinnor, 

kollegor(na), du, dig, din(a), mina 

Ett redskap för att nå framgång, 

delaktiga, motiverade, 

engagerade, trivas och i behov 

av utveckling 

I behov av utveckling, duktiga, 

kompetent och engagerad 

I behov av utveckling, de har en 

syn på…, de förstår hur…, de 

tror… 

Är tacksamma 

 

 

Motiverade, passiva 

 

 

Har kul på jobbet, tycker att de 

utvecklas, passiva och 

objektifierade  

Aktiv, kompetent, starka 

värderingar, utför ett gott 

affärsmannaskap, trygg och 

ansvariga 

Aktiv, påläst, villig att 

utvecklas, ska ta ansvar för 

medarbetarsamtalet 

Hållbarhetsredovisning 2011 

 

 

 

Hållbarhetsredovisning 2010 

 

Hållbarhetsredovisning 2009 

 

 

Strategi för kompetensstyrning 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan HR 20112 

 

 

Medarbetarsamtalet 

 

 

 

Stöd för medarbetarsamtalet 

 

 

 

[Vi] vi, vår, oss 

vi 

- 

vi, vår 

 

- 

- 

- 

exkluderat medarbetarna 

exkluderat medarbetarna 

- 

tre olika syftningar i vi 

framträder 

- 

- 

- 

Hållbarhetsredovisning 2011 

Hållbarhetsredovisning 2010 

Hållbarhetsredovisning 2009 

Strategi för kompetens-styrning 

 

Verksamhetsplan HR 2012 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 

[Chef] chef, chef/ledning 

chefer, chef/ledning 

chef 

chefer 

 

positivt 

- 

- 

- 

 

Hållbarhetsredovisning 2011 

Hållbarhetsredovisning 2010 

Hållbarhetsredovisning 2009 

Strategi för kompetensstyrning  
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chefer 

 

 

chefen 

chefen 

Har kul, utvecklas, trygga, 

säkra, kommunikativa i sitt 

ledarskap 

Aktiv, ansvarig, stödjande 

Aktiv, påläst, ska ta ansvar för 

medarbetarsamtalet 

 

Verksamhetsplan HR 2012 

 

 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 

[Vd] - 

Vd 

- 

- 

- 

Vd 

- 

- 

Viktig 

- 

- 

tillitsfull 

Viktig, tillitsfull 

- 

Hållbarhetsredovisning 2011 

Hållbarhetsredovisning 2010 

Hållbarhetsredovisning 2009 

Strategi för kompetensstyrning 

Verksamhetsplan 2012 

Medarbetarsamtalet 

Stöd för medarbetarsamtalet 

 

 


