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ABSTRAKT 

 

Denna studie handlar om att kunskap om arbetsmarknaden konstrueras i en ständigt pågående 

retoriskt process och om att vissa konstruktioner under en tid accepteras som reella och därför 

inte ifrågasätts i någon egentlig utsträckning. Studien handlar vidare om den potentiella 

möjligheten att en diskursanalys med tillhörande dekonstruktion av de försanthållna 

konstruktionerna kan ge ökad kunskap. Syftet med studien har därför mer konkret handlat om 

att skildra hur samhällsdialogen förklarar rådande kompetensbrist, tydliggöra förklaringarnas 

likheter och/eller olikheter samt ifrågasätta förklaringarnas sanningsanspråk. Ett syfte som 

resulterat i en insikt i att kompetensbristen kan sägas handla om att individen antingen saknar 

rätt utbildning, rätt erfarenhet eller både och, att kompetens är möjlig att lära, samt, att 

ansvaret för att arbetskraften rustas med kompetens, till övervägande del, anses åligga 

samhället. Resultatet har vidare påvisat att organisationernas uttalade kompetensbrist framstår 

som motsägelsefull då åsikten att rätt kompetens är synonymt med rätt erfarenhet inte alls är 

förenlig med den bild som förekommande forskningen ger av rätt kompetens och att studiens 

slutsats därför blivit dels att den påtalade kompetensbristen snarare handlar om en medveten 

maktpositionering från arbetsgivarnas sida än om en reell kompetensbrist, samt, att den 

positioneringen kommer att fortgå så länge den inte ifrågasätts.  

 

 

Nyckelord: Kompetens, Kompetensbrist, Erfarenhet, Arbetsmarknaden, Diskursanalys 
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INLEDNING 

 

Tillgången till arbetskraft tillgodoses på arbetsmarknaden, och bygger på principen att 

arbetsgivare och arbetstagare sinsemellan kommer överens om värdet på den vara/tjänst som 

utbyts (Altvater, 1993). Marknadsekonomi förutsätter dock att aktörerna fattar sina beslut 

utifrån egennytta (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005/2007), vilken emellertid, enligt 

marknadsekonomiska teorier, konvergeras med hjälp av prissignaler, omständigheten att 

aktörerna alltid väljer det alternativ som är mest rationellt (Altvater, 1993). Trots att 

diskussioner förs huruvida någon verkligen kan beakta all relevant information och slutligen 

välja det mest rationella, delar de flesta organisationer föreställningen att beslutsprocesser är 

allt igenom rationella. Beslutsfattare begränsas dock bland annat av tillgången till olika 

resurser. Beslutsfattare är inte heller alltid instrumentellt rationella utan ibland gynnar de sina 

egna versioner av rationalitet framför organisationens, organisationer är trots allt arenor som 

individer och/eller kollektiva intressen försöker behärska (Clegg et al, 2005/2007:72).  

 

Utifrån uppmålad bild är det kanske inte helt anmärkningsvärt att organisationer anser sig ha 

svårt att hitta och anställa personal med önskvärd kompetens, och att 20-25 % av alla svenska 

organisationer anger att de har rekryteringsproblem (Tillväxtverket, 2011 & Manpower, 

2010). Men när Svenskt Näringsliv (2012) och Manpower (2010) anger att närmare hälften av 

organisationerna anser att anledningen till rekryteringsproblemen är att de arbetssökande 

saknar rätt utbildning, och Step Stone (2011) anger att organisationerna oftast har fler 

okvalificerade sökanden än sökanden som lever upp till jobbets kravprofil, är det kanske dags 

att ifrågasätta situationen. Det verkar ju tämligen märkligt att organisationer har så svårt att 

hitta lämplig personal när 7,7 % av den arbetsföra befolkningen förnärvarande står till 

arbetsmarknadens förfogande (SCB, 2012), arbetsökande som dessutom är mer högutbildad 

än tidigare (Högskoleverket, 2011).  

 

Utbildning har dock underprioriterad betydelse då det mest avgörande för organisationernas 

rekryteringsproblem anges vara de sökandes bristande yrkeserfarenheter, detta oavsett 

efterfrågad utbildningsnivå (Svenskt Näringsliv, 2012; Behrenz, 2001). I resonemanget om 

yrkeserfarenhet är notervärt att Svenskt Näringsliv (2012) nyligen deklarerat att; om bara 

ungdomar bara var billigare att anställa så skulle de vara anställningsbara, arbetssökande som 

förmodligen saknar både yrkes- och arbetslivs-erfarenhet samt eventuellt även utbildning. I 
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resonemanget om yrkeserfarenhet är också notervärt att svenska organisationer, enligt 

Manpower (2012), tillhör de som är sämst i världen på att rekrytera och behålla arbetare över 

50 år, arbetare som förmodligen både har yrkes- och arbetslivserfarenhet, och dessutom är 

mer produktiva än de flesta övriga åldergrupper (Fortschrittsreport „Altersgerechte 

Arbeitswelt“, 2012).  

 

Sammantaget kan intrycket bli att det visst finns lämpliga sökanden att tillgå och/eller att 

kompetens/erfarenhet inte är fullt så viktig som organisationerna vill påskina då det finns 

åtgärder som organisationerna skulle kunna vidta för att lösa sina rekryteringsproblem, om nu 

dessa vore akuta. Den uttalade bristen på personal med rätt kompetens förefaller snarare bestå 

av någonting annat, någonting rationella marknadsteorier inte förmår ge en tillfredställande 

bild av. Denna studie föreslår därför att insikt i arbetsmarknadens uttalade kompetensbrist 

istället kan erhålls genom en diskursanalys av samhällsdialogen, då den är en del av 

arbetsmarknadsretoriken och diskursanalysen är ett sätt att ifrågasätta kunskapsregimerna och 

lösgöra sanningen från de hegemoniska former under vilka de verkar. (Foucault, 

1994/2008:179). Detta eftersom inställingen är att arbetsmarknadsretoriken avgör vår 

förståelse för arbetsmarknaden, och att förståelsen dessvärre inte nödvändigtvis formas av 

retorikens överensstämmelse med verkligheten utan framförallt av dess kunskapsregimer. 

 

Diskursanalysen är tidigare använd för analyser av diverse, policydokument och statistik, med 

olika fokus. Analyser med fokus på anställningsbarhet har dels påvisat att anställningsbarhet 

numera anses vara individens ansvar och att arbetsgivareansvaret består i att erbjuda 

personalen möjligheten att hålla sig anställningsbara (Fejes, 2010), samt, att när 

staten/utbildningsväsendet förser arbetsmarknaden med personal påverkas maktbalansen 

mellan arbetstagare/arbetsgivare till fördel arbetsgivare (Boden & Nedeva, 2009). Analyser 

med fokus på livslångt lärande menar att diskurser om livslångt lärande konstruerar bilder av 

ideala medborgare, bilder som utpekar ut vissa medborgare som riskfaktorer som måste 

behandlas för att bli funktionella (Brine, 2006; Berglund, 2008).  Analyser av 

organisationsdiskurser visar bland annat att arbetstagarnas jämlikhet offras i neoliberalismens 

namn och att oavsett vad arbetsmarknadspolitiken förordar för att modifiera utvecklingen 

ligger arbetsmarknaden i organisationens händer (Mahon, 2011). Analys av 

arbetsmarknadens demografiska sammansättning framkommer att även om arbetsmarknaden 

blir allt mer heterogen präglas integreringen av mångfalden inte av inkludering utan snarare 

av en allt större differentiering och segregering (de los Reyes, 2000).  
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Ingång till denna studie tangerar flera av de tidigare studiernas då den både berör 

arbetsmarknad och kompetens. Däremot skiljer sig denna studie från de flesta tidigare då den 

dels fokuserar på kompetensbrist; ett begrepp som fortfarande kopplas till organisationen och 

inte till individen eller samhället, som begreppen livslångt lärande, anställningsbar och 

demografi gör, samt, att den utgår från förhandenvarande samhällsdialog.  

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt i rådande samhällsdialog, beskriva och analysera 

arbetsmarknadens uttalade kompetensbrist. Mer specifikt handlar det om att: 

 

- Beskriva hur samhällsdialogen förklarar kompetensbristen 

- Tydliggöra förklaringarnas inbördes likheter och/eller olikheter 

- Kritiskt granska förklaringarnas sanningsanspråk  
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TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel skildras dels begreppet kompetens, då kompetensbrist handlar om brist på 

kompetens, samt, några av de verktyg som används för bedömning av kompetens. Vidare 

skildras olika aspekter som kan försvåra hanteringen av rådande kompetensbrist.  

 

Kompetens 

Kompetens är generellt sett en viktig förutsättning för individuell och/eller organisatorisk 

prestation och handlar om att ha tillgång till de nödvändiga förmågor, färdigheter, kunskaper 

och motivation som behövs för att kunna utföra bestämda uppgifter (Spencer & Spencer, 

1993; Kraiger et al, 1993; Keen 1998). Det innebär vidare att kompetens är kontextspecifik då 

det krävs olika; förmågor, motivation, färdigheter och/eller kunskaper för olika 

arbetsuppgifter (Marcolin, Compeau, Munro & Huff 2000; Granberg, 2004; Wang & 

Haggerty, 2011).  Resonemanget innebär att organisationens anställda behöver ha tillräcklig 

kompetens för att utföra organisationens arbetsuppgifter men för många organisationer räcker 

det dock inte att ha personal med tillräcklig kompetens utan för att personalen ska anses 

berättigad, krävs mer än så (Hoffman, 2008). Det finns därmed dels mer eller mindre viktiga 

kompetenser, som av Spencer och Spencer (1993) beskrivs i termer av grundkompetens, 

skillnaden mellan kompetent/inkompetent, och, högpresterande-kompetens, att vara mer än 

kompetent, samt, ett undertryckt krav på organisationerna att ha medarbetare med rätt 

kompetens (Spencer & Spencer, 1993; Lopez-Cabrales, Herrero & Valle, 2006; Stewart, 

2006).  

 

Kompetens som en produktionsfaktor 

Trots att de allra flesta organisationer, enligt Hoffman (2008:5), menar att” (…) the best 

predictors of future performance is past performance” är det enligt Schmidt och Hunter (2004) 

inte ändamålsenligt att skatta sökandes potentiella framtida bidrag genom att ställa krav på 

”job experience”. Organisationerna bör istället värdera de sökandes ”general mental ability” 

(GMA) då den förutsäger arbetsprestation bättre än någon annan förmåga, egenskap eller 

jobberfarenheter, och eftersom dess betydelse består över tid, åtminstone för arbetsuppgifter 

som inte kan automatiseras. Fördelarna med GMAs korrelation med arbetsprestation är att den 

inte minskar i takt med jobbkunskap vilket är fallet med ”job experience”, dessutom ökar 

skillnaden i arbetsprestation mellan individer med hög respektive låg GMA i takt med att 
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graden av jobbkomplexitet ökar (Schmidt & Hunter, 2004). Fiedler (2001) menar dock att 

denna omständighet är avhängig att stressnivån är låg.  

 

Anledningen till att GMA anses ha stå stor betydelse för arbetsprestation antas vara dels att 

det går fortare för individer med högt GMA att skaffa sig jobbkunskap men även att de förmår 

lära sig mera (Schmidt & Hunter 2004; Kolz, McFarland & Silverman, 1998). Många forskare 

håller med Schmidt och Hunter i att kognitivförmåga är överlägsen vad gäller att förutsäga 

sakkunskap men tillägger att icke kognitiva förmågor är bättre på att förutsäga exempelvis 

social kompetens (Borman, Hanson & Hedge; 1997; Heckman, Stixrus & Ursua, 2004). 

Eftersom det blir svårare och svårare att bedöma framtida kompetensbehov förmodas framtida 

kompetensförsörjning, i ännu högre grad än i dag, handla om att identifiera individer som är 

anpassningsbara och både har vilja och förmåga att lära sig av sina erfarenheter och utveckla 

för jobbet nödvändiga färdigheter (Borman et al, 1997; McDonnell, 2011).  

 

Kompetensbedömning 

Fördelen med organisationernas rekryteringsprocess är att den anses följa principen om best 

practice, alltså att det finns ett rätt sätt att göra det på (Boxall & Purcell, 2008:176; Ployhart, 

2006). “Choosing personnel selection procedures could be so simple: Grab your copy of 

Schmidt and Hunter (1998) and read their Table 1 (again).”
1
 (König, Klehe, Berchtold & 

Kleinmann, 2010:17). Genom att använda prestationsbedömningsverktyg kan 

organisationerna alltså avgöra vilka individer som är potentiella högpresterare men de olika 

bedömningsverktygens prediktiva förmåga avgör deras funktionalitet. I en meta-analys 

framkommer att; en kombination av bedömningsverktygen ”GMA-test” och integritetstest, 

eller, kombinationen av ”GMA-test” och strukturerad intervju, är den/de kombinationer av 

bedömningsverktyg som tillsammans uppvisar högst validitet vad gäller att förutspå framtida 

arbetsprestationer. De två kombinationerna av bedömningsverktyg lämpar sig dessutom för 

skattning av alla sökanden, både de som har- och de som saknar tidigare erfarenhet (Schmidt 

& Hunter, 1998).  

 

I meta-analysen framkommer vidare att det kan finnas situationer när organisationen kan ha 

anledning att välja andra kombinationer av bedömningsverktyg även om dessa uppvisar lägre 

validitet. I dessa fall rekommenderas en kombination av GMA-test och antingen 

                                                           
1
 Bilaga 1 
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“conscientiousness tests”, “work sample tests”, “job knowledge tests” eller “T & E, 

behavioral consistency method
2
”, träning och erfarenhet (Schmidt & Hunter, 1998:272–273). 

Schmidt och Hunters betydelse av ”T & E” bygger på principen att ”(…) the best predictor of 

future performance is past performance”
3
 men är inte exklusiv för sökanden med tidigare 

jobberfarenhet utan kan även användas för sökanden som på andra sätt skaffat relevanta 

erfarenheter (1998:268). Bedömningsverktyget ”job experience” har däremot, enligt Schmidt 

och Hunter, ingenting med erfarenhet att göra utan anges bara i antal år, ”job experience” har 

dessutom låg validitet vad gäller att förutsäga framtida arbetsprestation då det inte bygger på 

beteende.  

 

Omständigheter som kan försvåra hantering av kompetensbrist 

Omständigheter kopplade till organisationen 

Bedömningsverktyg kan vara kraftfulla när det gäller bedömning av framtida prestationer men 

många organisationer väljer inte bedömningsverktyg utifrån deras validitet utan utifrån andra 

faktorer och detta försvårar hanteringen av rådande kompetensbrist (König et al, 2010). Bland 

annat anses organisationernas kravprofiler ideligen ställa alltför stora krav på tidigare 

erfarenheter, vara för långa och så dåligt övervägda att konsekvensen till slut blir att det inte 

finns någon som kan uppfylla kravprofilerna. ”(…) [T]he heart of absurd selection criteria is 

the assumption that the applicant’s previous experience doing exactly the same job implies 

future success” (Glen, 2004:38). Alltså; “(…) past experience is not a reliable predictor of 

future performance…” (Donohue, 2004:32).  

 

Smart (2004) bidrar med en ytterligare aspekt på organisationernas svårighet att hitta rätt 

personal och menar att det inte spelar någon roll vilka färdigheter och/eller kompetenser en 

sökande förfogar över så länge potentiella arbetsgivare inte vet om att den sökande verkligen 

har dem. Men ansvaret att påvisa att den sökande har rätt förmågor och erfarenheter ligger på 

den sökande och när de flesta arbetsgivare enligt Smart har uppfattningen att den bästa 

bedömningen av ”(…) future performance is past performance” (s.198) blir 

bevisningsprocessen komplicerad för personer som saknar tidigare yrkeserfarenhet, då 58 % 

av rekryterarna anger att erfarenhet är avgörande för om en sökande ens ska kallas till 

                                                           
2
 Observera att Schmidt och Hunter även begagnar ett begrepp kallat ”T & E point method” vilket likt ”job 

experience” inte heller mäter erfarenhet (vad de verkligen kan) utan snarare den tid/möjlighet under vilken 
individen varit exponerad för möjligheten att skaffa sig erfarenhet 
3
 Perform = utföra, genomföra, prestera (NE.se) 
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intervju, för utbildning är motsvarande siffra 18 % (Behrenz, 2001:270–271)
4
. En stor del av 

de sökande som saknar tidigare arbetlivserfarenhet kallas alltså inte till den intervju som 

skulle kunna klargöra att de visst har för jobbet relevanta erfarenheter. Avsaknad av 

erfarenhet har dock inte bara betydelse för sökandes möjligheter att ta sig till en intervju utan 

även för de sökandes möjligheter att få jobb, då valet av personal faller på den med erfarenhet 

i händelse att valet står mellan två sökande som båda motsvarar kompetensprofilen men bara 

den ena har arbetslivserfarenhet (Heckman et al, 2004; Meenakshi, 2009).  Konsekvensen av 

den betydelse organisationerna tilldelat erfarenhet är, att organisationerna själva tränger bort 

potentiella kvalificerade sökanden på orimliga grunder och riskerar att gå miste om framtida 

värdeskapande medarbetare (Glen, 2004). 

 

Omständigheter kopplade till sammanhanget 

Arbetsmarknadens neo liberalisering har lett till en ny typ av hierarki på arbetsmarknaden 

(Fleetwood, 2007; Doogan, 2011; Mahon, 2011).  En hierarki där kravet på de sökande att 

passa den framställda idealbilden av en arbetare ökat och arbetstagarna själva måste ansvara 

för sin anställningsbarhet (Faulconbridge Beaverstock, Hall & Hewitson, 2009; Lerman, 2008 

& Berglund, 2009). Andra forskare menar istället att utvecklingen inneburit till att 

arbetstagarna har fått mer makt och att detta skadar organisationers viabilitet (Capelli, 2000; 

Boxall & Purcell, 2000).  

 

Det verkar vidare vara så att när humankapitalteorier utgör utgångspunkten för 

konkurrensstrategier, förefaller människornas kvalifikationer och förmågor vara ett sätt för 

politiker att öka landets tillväxt och välstånd (Moreau & Leathwood, 2006). Problemet är bara 

att när staten lägger sig i och försöker förse arbetsmarknaden med anställningsbar arbetskraft 

förskjuts maktbalansen till fördel arbetsgivare (Boden & Nedeva, 2010). Även rättighets- 

kontra skyldighetsdiskursen är potentiellt skadlig för arbetsmarknaden eftersom den bygger in 

en dold asymmetrisk maktrelation, då lagen erkänner arbetsgivarnas behov men inte 

arbetstagarnas (Fleetwood, 2007; Doogan, 2011). Den fria marknaden får ett allt större 

utrymme och utvecklingen kanske inte går att stoppa, om det ens är önskvärt, däremot kanske 

det finns anledning att anpassa den till våra behov istället för tvärt om (Bousquet, 2003:225). 

                                                           
4
 I Behrenz undersökning framkommer inte vad organisationerna verkligen menar med sitt krav på erfarenhet 

men antandet är att erfarenheten är likställd med Schmidt och Hunters (1998) ”job experience” alltså 

anställningstid vid vilket liknande arbete utförts, då Schmidt och Hunters andra innebörd av erfarenhet är svår att 

avgöra utifrån en ansökningshandling. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel redogörs dels för de filosofiska, teoretiska och metodologiska referensramar 

som min studie bygger på men kapitlet introducerar även studiens diskursanalytiskabegrepp. 

 

Ontologi & Epistemologi 

Min grundinställning är, likt Searles (1999), att det finns ett oändligt antal olika synvinklar 

genom vilket allting utom den objektiva verkligheten kan omnämnas och att kunskap om 

verkligheten aldrig vara objektiv utan att den alltid utgår från en av oss människor 

kontextuellt skapad subjektiv upplevelse. Inställningen är dock inte att allt är socialt 

konstruerat utan inställningen förutsätter att det måste finns någonting att utgå från vid 

konstruktion av någonting annat. Våra begreppsdefinitioner kan visserligen upplevas som 

godtyckliga och kan ha olika mening i olika sammanhang men begreppen kan inte betyda vad 

som helst för då skulle vi inte kunna kommunicera (Winter Jørgensen & Phillips, 2000; 

Wittgenstein, 1978/1967). Inställningen är således att det finns en verklighet oberoende av 

våra begreppssystem eftersom det annars inte skulle finnas någonting att använda begreppen 

på (Searle, 1997:180).  

 

Fastän utgångspunkten är att det existerar en av oss oberoende verklighet, betyder det inte att 

den epistemologiska utgångspunkten per definition blir att söka sanningen med stort S. 

Tvärtom är utgångspunkten att kunskap är lokal, tillfällig och konkurrensutsatt då kunskap, 

om vad vi håller för sant respektive falskt, uppstår och vidmakthålls i och genom sociala 

interaktioner (Engdahl & Larsson, 2006; Winter Jørgensen & Phillips, 2005). Kunskap är 

således föränderlig, även om detta påstående inte ska tolkas som att det inte finns bättre eller 

sämre beskrivningar eller att all kunskap är relativ. Att kunskap är föränderlig innebär snarare 

att det finns risk att det är strukturen i kunskapsregimerna, och inte kunskapens 

överensstämmelse med verkligheten, som bestämmer reglerna för vad som kan sägas 

respektive inte sägas och reglerna för vad som ska tas för sant respektive falskt (Foucault, 

1980:133) 
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“[R]egimes mesmerized by the impression evoked through the robed priest, 

celebrated professor, smocked scientist, or number-spouting statistician that their 

pronouncements are unalterable or that they reveal the divine will, a deciphered 

essence, the dictate of reason, the data of nature, or the facts of the matter and as 

such demands our obedience and conformity” (Carson, 2000:82)  

 

Foucault försöker, med andra ord, avslöja att det som framstår som rationellt, vetenskapligt 

eller statistiskt säkert, är dunkelt och rotat i relationer av makt och underordning (Carson, 

2000:82). Det är alltså ingen mening att fråga sig vad som är sant eller falskt då det är naivt 

att tro att det finns något sätt att komma sig förbi diskursen till en sannare sanning (Foucault, 

1971/2008:104).  Däremot är det möjligt att synliggöra diskursens maktstruktur och ta reda på 

hur den påverkar våra subjektiva upplevelser av verkligheten.   

 

Även om det mest fördelaktiga vore att det går att förena kunskapsteoretisk objektivitet och 

ontologisk subjektivitet och på så sätt konstruera en trolig kunskap (Searle, 1997), accepteras 

de postmoderna tankarna om att kunskap är något vi skapar och att det är omöjligt att ha 

tillgång till en objektiv verklighet. Som forskare är dock min förhoppning att bidra med några 

viktiga biståndsdelar i skapandet av en för stunden giltig kunskap, bland annat genom att ge 

en utförlig redogörelse av studiens tillvägagångssätt och på så sätt möjliggöra att studiens 

resultat ska kunna bedömas. Att anlägga en kritisk inställning till kunskap framförallt för 

sådan som tas förgiven är gemensamt för alla diskursanalytiska angreppssätt (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000). Kritik anses därmed vara ett gångbart verktyg med vilket vi kan 

säkerställa en giltig, trovärdig kunskap och förhindra att kunskap tillåts bli godtycklig.  

 

Diskursteori 

Den renaste poststrukturalistiska teorin, diskursteorin, präglas enligt Winter Jørgensen och 

Phillips (2000) av en diskursiv kamp vid vilken diskurserna strider om att just deras 

utgångspunkter ska uppnå hegemoni, alltså tolkningsföreträde över hur den sociala världen 

ska förstås. Enligt detta angreppssätt är alla praktiker diskursiva och diskurserna grunden för 

den sociala världen, vilket innebär att alla sociala fenomen går att analyseras med hjälp av 

diskursanalytiska redskap. Diskursteorins analysfokus ligger på att kartlägga förekommande 

diskurser eftersom de begränsar våra handlingsmönster medan diskurspsykologiska analyser 

istället inriktar sig på ”(…) att undersöka hur människor strategiskt använder aktuella 
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diskurser till att framställa sig själva och världen på bestämda (fördelaktiga) sätt och social 

interaktion, och vilka sociala konsekvenser det får” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000:13). 

Många diskurspsykologer bygger på poststrukturalistisk teori men resultatet blir annorlunda 

än det som diskursteoretiker får eftersom diskurspsykologerna menar att individen aktivt kan 

bruka språket medan diskursteoretiker menar att individen styrs av diskursen. Då 

diskurspsykologer menar att diskurser skapas och förändras i vardagens diskursiva praktiker 

är det möjligt att ta reda på hur människor rent konkret använder sig av diskursen, genom att 

göra systematiska analyser av empiri insamlad från massmedia. Winter Jørgensen och Phillips 

menar vidare att det är rådligt att kombinera de olika teorierna när man som forskare utformar 

sina teoretiska ramar och deras förslag är tillgodosett så tillvida att studiens utgångspunkt är 

att diskurser begränsar våra potentiella handlingar men att vi likafullt har ett visst utrymme att 

påverka diskursen i den diskursiva praktiken, vi är bara i allmänhet inte medvetna om det. 

 

Diskursanalys som metod 

När någonting inom diskursteorin benämns diskurs menas att betydelsen av det artikulerade, 

de konkreta uttrycken, tillfälligt fixerats runt en ”nodalpunkt”, det priviligierade ”moment 

tecken” runt vilket alla andra moment- och element- tecken ordnas och erhåller sin betydelse. 

”The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodal points which 

partially fix meaning (…)”, och har potential att predominera eller förändra alla andra 

förekommande positioners mening (Laclau & Mouffe, 1985:13). Även om vissa diskursiva 

formationer tenderar att vara organiserade runt enskilda och relativt stabila nodalpunkter är de 

flesta organiserade runt komplexa konstellationer av multipla och skiftande nodalpunkter. Inte 

ens entydiga diskurser kan dock fixeras så fullständigt att de aldrig förändras av det diskursiva 

fältets element tecken, utan det finns alltid möjliga betydelser som, när de aktualiseras i 

konkreta artikulationer, kan ifrågasätta och förändra diskursers strukturer (Laclau & Mouffe, 

1998:98).   

 

Artikulationer blandar sig därför alltid i diskursernas rådande meningsstrukturer, vilka 

diskurser som ska härska och vilken betydelse de enskilda tecknen ska tillskrivas, därför kan 

också olika aktörer främja olika sätt att inrätta samhället på. Problemet är bara att etablerade 

diskursers villkorlighet glöms bort och deras verklighetsuppfattning accepteras som objektiv 

och naturlig, vilket också gör det svårt att se uppfattningen för vad den är och ifrågasätta den 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000). För diskursanalytiker gäller dock att språket inte ”fallit 
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från himlen” utan att det reflekterar socialt framförhandlade idéer och krav på normativa 

beteenden och att det därför är möjligt att öppna upp och utmana de diskursivt skapade 

sanningarna genom dekonstruktion (Derrida 1976/1997). Dekonstruktion handlar om att fråga 

sig vad som i språket betraktas som rätt/fel och synliggöra artikulationernas kunskapsregimer 

och är ett verktyg som enligt Derrida och Foucault i förlängningen öppnar upp för alternativa 

sanningar eftersom ifrågasättandet stör språkets gällande sanningsanspråk.  

 

Trots att alla diskursanalytiska angreppssätt menar att den enda möjligheten att få tillträde till 

verkligheten är genom språket, och, att vi aldrig kan veta någonting om den sanna objektiva 

verkligheten utan enbart hur den skapas och hur den förstås, är diskursanalys som 

metodansats förenligt med studiens syfte och med mina utgångspunkter. Detta eftersom 

diskursanalys som metod är ett sätt att få kunskap om vad som anses vara sanning, just nu och 

just här (Winter Jørgensen & Phillips, 2005). Diskursanalyser ska dock inte förstås som 

analyser av diskursers motstridiga åsikter eller tankar utan som analyser av makt, där makt 

utgör ”(…) något som är ständigt närvarande och som positionerar olika subjekt och deras 

relationer till varandra” (Fejes & Thornberg 2009:87). Makten tillhör dock ingen och går 

heller inte att utöva över någon annan utan makten är den diskursiva praktik som bildar och 

begränsar vår sociala omvärld, vår syn på den och hur vi beskriver den (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000). Helt enkelt i summan av allt det som begränsar eller reglerar sociala relationer 

(Foucault, 2008:181). 
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METOD 

Detta kapitel redogör för studiens genomförande, allt ifrån datainsamlingsmetod och 

databearbetning till analys, samt för studiens kvalitativa anspråk. 

 

Att välja metodansats innebär mer än att bara ta ställning till hur data ska samlas in och det är 

bland annat viktigt att forskaren har tänkt igenom sin studie ordentligt. Till frågor av 

betydelse, för hur studien senare utformas, hör; vad ska studeras, vilka forskningsfrågor 

passar att ställa och vilken datainsamlingsmetod som bäst motsvarar dessa frågor men 

forskaren bör även tagit ställning till vilken analysmetod som är möjlig utifrån de data som 

samlats in (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Kvalitativa aspekter 

Det råder viss problematik för kvalitativ forskningstradition att beskriva forskningen i termer 

av validitet och reliabilitet eftersom kvalitativ forskning varken kan sägas vara objektiv, 

generaliserbar eller möjlig att reproducera. Däremot förhåller sig studien till de krav och 

riktlinjer som Vetenskapsrådets föreslår ska ställas för kvalitativa forskningsprocesser. Vidare 

har jag som forskare försökt att förbereda mina egna färdigheter för vad som komma skulle 

genom att läsa diverse metodböcker och genom att rannsaka min ståndpunkt i diverse frågor. 

För även om målet inte är att sortera empirins utsagor i sanna/falska eller att bidra med 

någonting bortom utsagorna så får min forskaridentitet betydelse. 

 

”När forskarens person blir det viktigaste forskningsverktyget blir hans 

kompetens och hantverksskicklighet – färdigheter, känslighet och kunskaper – 

väsentliga för kvaliteten på den kunskap som produceras.” (Kvale & Brinkmann, 

2009:100)  

 

Winter Jørgensen och Phillips (2000) menar att forskaren, trots att det är svårt, så gott det går 

måste sätta parentes runt sig själv och sin egen kunskap så att det producerade resultatet inte 

överskuggas av personliga värderingar. Att sätta parentes runt sig själv gör man bäst genom 

att försöka ställa sig ”främmande” inför materialet detta räcker dock inte i denna studie 

eftersom utgångspunkt är att sanningar konstrueras i ett socialt sammanhang vilket forskaren 

är del i. Detta problem delar dock alla socialkonstruktionistiska angreppssätt även om 

problemet bemöts på olika sätt. Några mer eller mindre ignorerar problemet och framställer 
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sitt material som om det vore en objektiv beskrivning medan andra, likt mig, försöker hanterar 

problemet genom att förhålla sig reflexiva till de fördomar, värderingar och erfarenheter som 

denne tar med sig in i studien (Hammersly & Atkinson, 1995). För att kvaliteten på arbetet 

ska upplevas hög har texterna även framställts enkelt och strukturerat så att de enbart tar med 

väsentligheter, är sakligt framställda och förankrade i undersökningens empiriska data, då 

intentionen varit att bidra till ökad kunskap om ämnet (Creswell, 2007). Under arbetets gång 

har även hänsyn tagits till den interna logiken, att alla delarna i arbete hänger samman logiskt.  

 

Urval 

Studiens empiri tillika underlaget för dekonstruktionen av samhällsdebattens framställning av 

organisationernas uttalade kompetensbrist utgörs av tidningsartiklar, då utgångspunkten är att 

alla texter passar att dekonstrueras eftersom de enligt Wittgenstein (1978/1967:28) är det 

språk som skildrar talets ljudmönster. Texterna utgör därför precis som talet subjektiva 

konstruktioner som förmedlar budskap till en specifik målgrupp i syfte att övertala någon om 

någonting på ett sätt som är svårt att bestrida (Berglund, 2008).  

 

Artiklarna har publicerats någon gång under 2011 eller våren 2012 antingen i; Svenska 

Dagbladet, en tidning utan ”… politisk tendens” men med en obunden moderat ledarspalt” 

(SvD.se), eller i; Dagens Nyheter, en oberoende liberal tidning fri”… från partier, 

organisationer och ekonomiska maktsfärer” (DN.se). Dessa två tidningar valdes då de 

återfinns i hela riket, är relativt stora (mer än en miljon läsare i veckan) och ansedda som 

kvalitetsjournalistik. 

 

Tabell 2, visar det totala antal artiklar som publicerats på tidningarnas ekonomi-, debatt- samt ledarsida under 

tiden första januari 2011 till sista april 2012 i tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och som 

innehöll en kombination av sökorden ”arbetsmarknaden” och ”kompetens” samt inom parentes de antal artiklar 

som ingår i studiens analys. 

 

Avdelning 

 

Dagens Nyheter Svenska Dagbladet  Totalt 

Ekonomi/Näringsliv  16(2) 48(4)  57(6) 

Debatt/Brännpunkt  34(4) 33(3)  38(7) 

Ledare  9(1) 12(1)  15(2) 

Totalt   42(7) 68(8)  110(15) 
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Alla 110 tidningsartiklarna lästes överskådligt men bara de 15 artiklar vars innehåll var mest 

relevant för studien valdes till studiens empiri. Artiklarnas relevans bestod bland annat i att de 

berörde ett generellt arbetsmarknadsförhållande, eller, att det speglade ett arbetstagar-, 

arbetsgivar-, eller något av de övriga arbetsmarknadsaktörernas perspektiv.  

 

Analys 

Studien utgår, i enlighet med diskursteori, från att vår sociala värld och alla sociala fenomen, 

utgörs av diskurser och att analyser av diskurserna är det enda sätt på vilket vi kan erhålla 

kunskap om oss själva och om verkligheten. Inställningen är vidare att individen har en reell 

möjlighet att målinriktat utnyttja diskursen för att framställa verkligheten utifrån sitt 

perspektiv därför handlar analysen inte enbart om att kartlägga de för fenomenet 

förekommande diskurserna, utan även om att studera hur diskursen framställs olika av skilda 

aktörer och om att dekonstruera diskursens sanningsanspråk (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000)  

 

Analysen tog sin början i att alla för studien aktuella artiklar lästes igenom grundligt och i 

utformandet av en översiktlig tabell som innehöll beskrivningar av alla ingående artiklar. I 

översikten noterades rubriken, en beskrivning av respektive författare och dennes 

sammanhang men även textens karaktär vad gäller förekommande teman och nyckelord. 

Målet med den inledande delen av analysen var att avgöra vad artikelförfattaren ansåg vara 

rätt/fel, vilka centrala teman som återfanns i retoriken, och vilka tekniker som användes för att 

övertyga läsaren/mottagaren (Berglund, 2008). Den första presentation av empirin skildrades 

utifrån de teman som artiklarna själva gav upphov till och denna skildring ledde i sin tur till 

att förekommande moment och element kunde identifieras. Det är därför möjligt att själva 

skildringen går att betrakta som steg två av analysen. Därefter inriktades analysarbetet på att 

avgöra vilket moment som var att anse som nodalpunkt och därför klargjorde resterande 

moment och elements inbördes positioner innan arbetet slutligen kom att bestå i att kritiskt 

granska de förekommande artikulationernas sanningsanspråk.  
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FÖREKOMMANDE FÖRKLARINGAR AV KOMPETENSBRIST 

I detta kapitel skildras studiens empiriska bidrag men då den teoretiska utgångspunkten 

omöjliggör en regelrätt separation av empiri och analys skildras även studiens resultat i 

slutat av detta kapitel. 

 

Den inledande presentationen av empirin görs utifrån de naturliga kategoriseringar som 

artiklarnas huvudsakliga innehåll gav upphov till, helt i enlighet med studien syfte; att 

beskriva diskursen och belysa förekommande nodalpunkter och moment, tillika positioner.  I 

presentationen skildras även hur förekommande nodalpunkter betraktas ur olika perspektiv, 

detta för att tydliggöra den variationsbredd med vilken den artikulerade diskursen kan förstås. 

Gemensamt för alla perspektiv är dock att de utgår ifrån tecknet kompetens, ett tecken som 

ingår i en avsevärt mer övergripande ekonomisk diskurs. För att förtydliga förekommande 

förklaringer tillika de indelningarna som min analys bygger på åskådliggörs de i tabell 3 och 4 

(den senare återfinns i bilaga 2) 

 

Tabell 3, Förteckning över artiklarnas förklaringer av kompetensbristens orsak, vem de menar har ansvaret för 

att individen erhåller denna kompetens, artiklarnas fördelning samt förmedlade källa 

 

Kompetensbristens 

orsak Ansvar 

Artiklarnas 

fördelning Källa för respektive förklaring 

Brist på Erfarenhet Samhället 2 

Svenskt Näringsliv & 

Maxkompetens VD 

 

Brist på Erfarenhet- & 

Utbildning Samhället 1 Ledare DN 

Brist på Utbildning 

 

Samhället 

(företagens sökförmåga 

ifrågasätts) 2 

Tillväxtverket 

Swedbanks chefsekonom 

Företagarnas chefsekonom 

Brist på Utbildning & 

brist på annan odefinierad 

Kompetens 

 

Samhället 

(för den odefinierade 

kompetensen är ansvaret 

oklart) 1 Ledare SvD 

Brist på Utbildning & 

brist på arbetsplatsförlagd 

Utbildning 

 

Samhället 

(Företaget) 4 

 

Partiledarna för: 

(S) (M) (FP) (С) & (KD) 

SEBs senior-ekonom tillika adj. 

professor vid Lunds universitet 

Volvokoncernens chef 

Brist på både Utbildning 

& Kompetensutveckling 

 

Delat ansvar: Samhället-

Utbildningen och 

Företagen-

Kompetensutvecklingen 5 

 

LO ledningen & samtliga LO-förbund, 

Alliansens finansminister 

IC Potentials VD 

Cornerstones produktstrategichef 
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Kompetensbristen anses bero på bristande erfarenhet  

I några av de analyserade artiklarna menar författarna att den enda aktivitet som kan häva 

organisationernas problem med att hitta önskvärd personal är att utrusta människor med 

kompetensen, erfarenhet. De artikelförfattare som artikulerar detta perspektiv menar vidare att 

det är arbetsmarknadspolitiken som har huvudansvaret för att möjliggöra för individen att 

erhålla erfarenhet, detta genom att förbättra ”företagsklimatet”, finansiera hela/eller delar av 

organisationernas kostnader för ”lärlingsjobb”, ”sänka arbetsgivaravgifterna” eller genom att 

se till att skolan bättre förbereder eleverna inför praktiska arbetsuppgifter. Alla förespråkade 

aktiviteter har vidare som syfte att förbättra svensk samhällsekonomi. En ytterligare indelning 

av perspektivet görs dock för att förtydliga att en av förklaringarna, till skillnad från de övriga 

två, inte bara menar att kompetensen utbildning är underordnat kompetensen erfarenhet utan 

till och med är kontra produktiv när det kommer till hanteringen av den uttalade 

kompetensbristen. 

 

För att komma tillrätta med kompetensbristen krävs erfarenhet  

Detta synsätt menar att sänkta ingångslöner försvårar tillkomsten av rätt kompetens då 

de arbetssökande ”troligvis” i högre utsträckning väljer utbildning än ett dåligt betalt 

jobb. Perspektivet menar vidare att utbildning ”troligtvis inte” ger de sökande den 

kompetens som företagen har brist på utan istället motarbetar/fördröjer tillkomsten av 

rätt kompetens, då den rätta kompetensen enbart kan erhållas genom att komma in på 

arbetsmarknaden i tid. 

 

”(…) [S]venska arbetsgivare vill att unga snabbare kommer in på 

arbetsmarknaden för att skaffa sig erfarenhet” (VD, Maxkompetens) 

 

Perspektiv menar alltså inte bara att utbildning är verkningslöst utan till och med 

kontraproduktivt då utbildning innebär att de studerande varken står till arbetsmarknadens 

förfogande eller erhåller den kompetens som företagen efterfrågar och som menas lösa 

kompetensbristen. 

 

För att komma tillrätta med kompetensbristen krävs framförallt erfarenhet  

Inom denna förklaring anses utbildning vara viktig men” (…) [d]et första arbetet är den 

viktigaste kompetens- och meritförstärkningen för att ta sig vidare till nästa”.  
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”Det traditionella svaret i det här läget är utbildning men nu handlar det mer om 

att fler behöver komma in i jobb där de får erfarenhet” (Chefsekonom, Svenskt 

Näringsliv) 

 

Kompetensbristen anses bero på bristande utbildning  

Många av samhällsdialogens förklaringer menar att den kompetens det är brist på är 

utbildning, även om utbildning framställs på olika sätt. Förklaringarna är också i stort överens 

om att staten har ansvaret för utvecklingen av kompetensen utbildning och att anledningen till 

detta är att den är kopplad till nationell ”konkurrenskraft”, ”tillväxt” och ”välfärd”. Inom 

perspektivet redogörs för två förklaringar till hur rådande kompetensbrist kan hävas; att 

utbildningarna anpassas till företagens behov och att utbildningarna kompletteras med 

arbetsplatsförlagd utbildning. Inom perspektivet återfinns även en artikulation som nämner en 

odefinierad kompetens. 

 

För att komma tillrätta med kompetensbristen krävs företagsanpassad utbildning 

I beskrivningarna av detta perspektiv på utbildning framkommer att ansvaret för utbildning 

åligger arbetsmarknadspolitiken, ett ställningstagande som baseras på perspektivets 

förklaring; att utbildningssystemet inte hängt med och ”anpassat sig till den kunskap som 

företagen efterfrågar”. Även om perspektivet menar att rätt kompetens är 

arbetsmarknadspolitikens ansvar ifrågasätter perspektivet även huruvida organisationerna 

verkligen letar tillräckligt brett efter kompetens, då perspektivet förutsätter att långt ifrån alla 

arbetssökande har bristfällig utbildning och att det därför vore rimligt att företagen vidgade 

sitt urval. 

 

”Företagens
5
 ansvar är att driva sina företag så bra som möjligt. Då kan man 

möjligen säga att de av rent egenintresse borde våga titta utanför ramarna när de 

anställer.” (Chefsekonom, Företagarna) 

 

Enligt perspektivet kan den efterfrågade kunskapen dock inte erhållas genom utbildning i 

allmänhet utan för att utbildningen ska bidra till att organisationerna kommer tillrätta med sin 

                                                           
5
 Författaren har ändrat från ”Deras” till ”Företagens” 
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kompetensbrist krävs att det är en yrkesutbildning eller åtminstone en organisationsanpassad 

utbildning.  

 

För att komma tillrätta med kompetensbristen krävs utbildning/arbetsplatsförlagd 

utbildning  

Inom perspektivet; att kompetensbristen beror på att de sökande saknar utbildning och 

arbetsplatsförlagd utbildning, är skribenterna i stort överens om att arbetsmarknadspolitiken 

ansvarar för kompetensbristen och att individen får rätt kompetens. Ansvaret handlar främst 

om att genomföra olika aktiviteter som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och som ökar 

arbetsmarknadens flexibilitet. En förekommande aktivitet som nämns är investeringar i 

”utbildning”, till utbildningssatsningarna hör ”grundutbildning” och ”yrkesutbildning”. Andra 

aktiviteter som nämns är investering i olika former av ”subventionerad anställning”, samt de 

aktiviteter som skribenterna benämner ”praktik”, ”lärlingsanställning” eller ”traineejobb”.  

 

Perspektivet förespråkar även att företagen måste göra sig förtjänta av arbetsmarknadens 

förtroende och anger att detta kan uppnås exempelvis genom ett ökat samhällsansvar och 

genom skapandet av ”instegsjobb” eller ”arbetsplatsförlagd utbildning”, aktiviteter som ska 

göra deltagarna ”direkt anställningsbara”. En av perspektivets artiklar menar även att 

människan har ett eget ansvar för att bli anställningsbar, ett ansvar som handlar om att ta den 

chans som samhället tillhandahåller. 

 

 ”Samhället ska skapa förutsättningar och möjligheter, men för att det ska fungera 

måste den enskilde ta sitt ansvar. Alla ska kunna kräva sin rätt, men också göra sin 

plikt” (Partiordförande & ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna) 

 

En annan förekommande artikulation inom perspektivet är att arbetsmarknadspolitiken måste 

”styra de unga i rätt riktning” för att komma till rätta med den besvärande arbetslösheten och 

med företagens problem med att hitta personal med rätt kompetens, eftersom 

”[a]rbetsmarknaden är en marknad där utbud och efterfrågan inte riktigt vill mötas”.  
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Kompetensbristen anses bero på bristande utbildning och bristande 

kompetensutveckling  

Förekommande förklaringer inom detta perspektiv gör gällande att rådande kompetensbrist 

handlar om avsaknad av både utbildning och kompetensutveckling och att tillfogande av 

dessa två delar skulle öka organisationernas konkurrenskraft. Perspektivet menar vidare att 

ansvaret för det senare ligger på organisationen, då perspektivet anser att organisationernas 

svårigheter att finna individer med önskvärd kompetens framförallt beror på att 

organisationerna inte har koll på sin egen kompetensförsörjning. 

 

”(…) [M]ed allt mer specifika kompetenskrav kommer organisationer tvings ta 

ansvar för sin egen kompetensutveckling i mycket högre grad än tidigare” (VD, 

Sandahl Partner Stockholm) 

 

Anledningen till detta anses vara att kunskapsekonomier medför så högt förändringstempot av 

efterfrågad kompetens att utbildningssystemet inte anses ha en chans att hänga med. 

Organisationerna måste därför själva hantera rådande kompetensbrist och de lösningar som 

situationen medger, företrädesvis genom att själva på ett strukturerat och effektivt sätt 

attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Några skribenter inom detta perspektiv 

menar även att den artikulerade kompetensbristen handlar om att arbetsgivarna har en alltför 

snäv syn på lämplig kompetens, en syn som de kan komma att behöva bredda för att den inte 

ska leda till konsekvenser.  

 

”Om man bara letar efter arbetskraft som har högskoleutbildning, fem års 

erfarenhet och därtill är unga och hungriga, ja då blir det snart så att företagen 

börjar rekrytera av varandra” (Finansminister, Borg)  

 

Ett annat citat som visar på att organisationernas behöver bredda synen på kompetens 

för att komma tillrätta med kompetensbristen. 

 

”Kanske måste företagen sänka kraven på erfarenhet och kompetens för att snabbt 

få in folk, och lära upp dem på plats om bara grundkompetensen finns, istället för 

att kräva erfarenhet från början” (VD, IC Potential) 
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I det första fallet får organisationernas uttalade kompetenskrav som konsekvens att 

organisationerna motarbetar varandra i sin jakt på rätt komptens, en konkurrenssituation som 

kanske inte är nödvändig och framför allt inte optimal. I det senare fallet blir konsekvensen att 

det tar längre tid och är mera osäkert att vänta på att någon annan ska tillhandahålla 

organisationernas efterfrågade kompetens. IC Potential har en ytterligare infallsvinkel och 

menar att vissa organisationer är lite ”självgoda”, så tillvida att de inte har en tydlig strategi 

över hur de ska hantera rådande kompetensbrist utan tror att det kommer att ordna sig utan 

speciella egna insatser. Konsekvensen av att vissa organisationer väljer att inte hantera 

problemen på egen hand kommer förmodligen bli att dessa organisationer kommer att få 

ytterligare problem med kompetensbrist framöver dels, i och med en hårdnande konkurrens 

om arbetskraft där vissa organisationer positionerat sig som attraktiva arbetsgivare och därför 

kommer att locka till sig många av de sökande, och, dels på grund av en eventuell ekonomisk 

mattning. Gemensamt för perspektivet är att kompetensbristen kan hävas genom att 

organisationerna anställer arbetsökande med grundkompetens och sedan ”investerar” i 

kompetensutveckling för att forma en för organisationen rätt kompetens. 

 

”Satsa på att vidareutbilda och kompetensutveckla befintlig personal så att junior 

blir senior och senior blir expert.(…) De som kommer in direkt från högskolan 

kan på samma sätt vidareutbildas för att få den kompetens som krävs” 

(Produktstrategichef, Cornerstone)  

 

En artikulerad svårighet med deras föreslagna lösning på kompetensbristproblemet är dock att 

organisationerna tycker att vidareutbildning är för dyrt, både när produktionen går på högvarv 

och när efterfrågan sviktar, och att potentiella lösningar av kompetensgapet inte inkluderar 

vad branscherna själva kan göra. För som en artikelförfattare menar skulle arbetsmarknaden 

fungera om branscherna själva tog ansvar för den rådande kompetensbristen.  

 

Identifiering av diskursen samt tillhörande moment och element 

I den samhällsdialog som handlar om kompetensbrist är det några budskap som är 

gemensamma: 

 Att ansvaret för kompetensen, utbildning, åligger samhället är en synpunkt som 

förmedlas i samtliga artiklar, även om två debattartiklar även tillfogar ett visst 

individansvar till detta. 



24 
 

 Att rätt kompetens än någonting som individen kan lära sig, antingen genom 

utbildning eller genom erfarenhet är också en inställning som förmedlas i samtliga 

artiklar, även om en artikel också för in en annan odefinierad kompetens i 

resonemanget.  

 Att kompetens är ett konkurrensmedel för framgång både på organisations- och 

samhällsnivå eller omvänt att kompetensbrist är ett hot mot organisationernas och 

nationens ekonomi. 

 Att alla förmedlade källor talar i egen sak, är ytterligare en aspekt som är gemensam 

hos alla artiklarna. Så även för företagen; IC Potential och Cornerstone, då de är 

konsulter som säljer affärslösningar och därför har allt att vinna på att förespråka att 

ansvaret för kompetensutvecklingen tillika kompetensbristen ska anses ligga på 

företagen själva. 

 

Eftersom meningen för tecknet kompetens inte fixerats blev det naturligt att de olika 

innebörderna för kompetens fick utgöra basen för indelning i kompetensbristdiskursens olika 

momentspositioner, då de förekommande förklaringarna är direkt kopplad till positionernas 

strävan att framställa världen på ett bestämt sätt genom att etablera en tolkning av kompetens 

som passar just dem (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). I analysen identifieras således 

följande positioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1 Diskursens identifierade positioner med avseende på deras artikulerade åsikt om den/de kompetenser 

som förmår häva kompetensbristen samt ansvaret för att kompetensen tillhandahålls. 

Samhällsansvar 

Företagsansvar 

Erfarenhet Utbildning 
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- Position A, hävdar att erfarenhet är det enda egentliga medel som kan omintetgöra 

rådande kompetensbrist och att allt egentligt ansvar för att humankapitalet har rätt 

kompetens ligger på samhället. 

- Position B, relaterar kompetens till utbildning men menar också att utbildningarna måste 

anpassas till företagen eller kompletteras med arbetsplatsförlagd utbildning eller andra 

företagsvänliga aktiviteter. Aktiviteter som alla tangerar gränsen för vad de andra 

perspektiven artikulerat som kompetensen erfarenhet, och inte som kompetensen, 

utbildning. Position B är överens med Position A om att ansvaret för att humankapitalet 

har rätt kompetens åligger samhället.  

- Position C, framställer rätt kompetens för att stoppa kompetensbristen är en kombination 

av både utbildning och kompetensutveckling. Även om Position C är överens med de 

övriga positionerna angående ansvaret för rätt utbildning menar positionen, till skillnad 

från de övriga två, att även företagen har ett ansvar vilket består i att tillhandahålla 

kompetensen erfarenhet. 

 

I empirin framkommer vidare att diskursen inte är organiserad runt en enskild och stabil 

nodalpunkt då diskursens betydelse av rätt kompetensen inte är ensidig utan i förklaringarna 

benämns antingen som erfarenhet, utbildning eller både erfarenhet och utbildning, och att det i 

diskursens periferi därför finns element som ifrågasätter och har potential att förändra 

diskursens struktur (Laclau & Mouffe, 1998). Position A får utgöra nodalpunkt för diskursen 

då de anses ha en så framträdande ställning i den samhällsekonomiska utvecklingen att deras 

momenttecken för kompetensbrist har potential att styra över positionerna B och Cs meningar 

(Laclau & Mouffe, 1985; 1998). Detta får som följd att rådande kompetensbristdiskurs utöver 

de som nämns i styckets inledning, även består i att kompetensbristen beror på att de sökande 

saknar erfarenhet och att inte bara utbildning utan även denna kompetens, då den sorterar 

individer i kompetent/inkompetent, är att betrakta som en grundkompetens (Spencer & 

Spencer, 1993), och i egenskap av en sådan, i enlighet med studiens empiri, räknas till 

utbildningssystemet/arbetsmarknadspolitikens ansvarsområde.  

 

Förtydligande av diskursens motsättningar 

Nodalpunkten står således i direkt motsättning till den fria arbetsmarknadens tankar om 

funktionella prissignaler, köpare och säljare emellan, i och med att den avkräver ett 

avgörande ansvar från arbetsmarknadspolitiken (Altvater, 1993; Clegg et al, 2005/2007). Men 
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diskursens nodalpunkt står även i direkt motsättning till idéer som menar att organisationer 

söker efter de mest produktiva medarbetarna i sin strävan att uppnå viabilitet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008; Boxall & Purcell, 2008). Detta eftersom de artikulerade lösningarna på 

Positionen As kompetensbrist är ”det första jobbet”, då det är det medel med vilket individen 

erhåller erfarenhet, och att denna syn på erfarenhet snarare är jämförbar med Schmidt och 

Hunters ”job experience”, som har låg betydelse för produktivitet, än med ”T & E” som har 

betydligt större betydelse för produktivitet (Schmidt & Hunter, 1998).  

 

Det finns dock en chans att Position As agerande är rationellt, även om det verkar strida mot 

principerna om rationalitet enligt resonemanget ovan, och det är om deras agerande är att 

betrakta som mer kostnadseffektivt än att hålla sig till marknadens utbuds- och efterfrågan- 

principer. Problemet är bara att arbetsmarknadspolitiken inte är en arbetsmarknadspart i 

bemärkelsen köpare eller säljare och att ett ingripande från deras sida därför får 

efterverkningar på arbetsmarknadens maktbalans till och med när arbetsmarknadspolitiken 

enbart har som mål att öka landet välstånd och tillväxt, vilket är argumentet i empirin 

(Moreau & Leathwood, 2006; Boden & Nedeva, 2010). Dessutom framkommer i empirin att 

det inte ens är funktionellt att en för arbetsmarknaden extern aktör ansvarar för 

kompetensbristen, då förändringstakten på efterfrågad kompetens är så hög att 

utbildningssystemet inte har möjlighet att hänga med. 

 

På grund av att Position As artikulerade relevans av erfarenhet, inte alls stämmer överens med 

den bild förekommande forskning ger (Schmidt & Hunter, 2004; Borman et al, 1997; 

McDonnell, 2011), och således inte alls verkar handla om företagens skriande behov av 

personal med rätt kompetens (Hoffman, 2008; Spencer & Spencer, 1993; Lopez-Cabrales et 

al, 2006; Stewart; 2006), eller om marknadens principer för rationalitet (Altvater, 1993). 

Finns det anledning att tro att den hierarki som uppstått till följd av arbetsmarknadens ”neo” 

liberalisering (Fleetwood, 2007; Doogan, 2011), inneburit att arbetsgivaren tillåtits diktera 

arbetsmarknadens regler, detta i och med att strukturen i deras kunskapsregimer lätt antas för 

sanna då det är svårt att argumentara emot den som är ägare av ett problem (Foucault, 1980; 

Mahon, 2011).  

 

Det finns vidare anledning att tro att Position As förklaringer är ett sätt att medvetet 

positionera sig inom diskursen och ett försök att utöka sitt inflytande i samhället då deras 

förklaring av kompetens inte förefaller fylla någon annan praktisk funktion än exkludering. I 
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ställningstagandet beaktas möjligheten att de inskränkta relationsbanden mellan arbetsgivare 

och arbetstagare inte ensidigt är negativa för arbetstagaren, som Faulconbridge Beaverstock et 

al. (2009) med flera verkar mena, utan även är negativa för arbetsgivaren. Vidare att Capelli 

(2000) och Boxall och Purcell (2000) därför delvis kan ha rätt i att de otaliga kompetenskrav 

som arbetsgivaren ställer på arbetstagaren bara är ett sätt för arbetsgivaren att hantera sin 

omgivning, även om det verkar osannolikt att arbetsgivarna inte skulle känna till någon av den 

forskning som mätt olika kompetensers korrelation med produktivitet eller den forskning som 

handlar om de verktyg som mest effektivt bedömer framtida produktivitet (Schmidt & Hunter, 

2000, 2004; Fiedler, 2001; Borman et al, 1997; Heckman et al, 2004). 

 

Inom Position B och C återfinns arbetsmarknadspolitiken respektive arbetstagarna och trots 

att dessa positionens argument förmodligen är lika sanna som position As och kanske till och 

med mera förnuftsenliga har dessa positioner begränsade möjligheter att påverka diskursen 

och de övriga positionernas mening då det inte är hur rationell eller vetenskaplig förklaringen 

är som avgör dess sanningshalt utan strukturen i diskursens kunskapsregim (Foucault, 1980; 

Carson, 2000). En struktur vid vilken Position A, i egenskap av ägare av problemet, 

tillskrivits störst potential att predestinera de övriga positionernas mening. Däremot gör 

Position C ett aktivt försök att använda diskursen för att framställa situationen till sin fördel 

genom att använda diskursen som ett argument dels, för högre löner då det anses driva på 

efterfråga, samt, för att företagen själva måste hantera sin kompetensbrist då 

utbildningssystemet inte förväntas kunna leverera de kompetenser som krävs för bibehållen 

konkurrenskraft. 

 

Det är även intressant att gå in på den begränsning med vilken empirin brukar begreppet 

kompetens, då kompetens är så mycket mer än bara utbildning och erfarenhet (Spencer & 

Spencer, 1993; Kraiger et al, 1993; Keen 1998). Ett rimligt svar på detta, som ligger i linje 

med empirins förklaringar är att det beror på att utbildning och erfarenhet går att lära sig och 

därför är lättare att tillfoga utifrån än andra kompetenser, som kognitiv förmåga, vilja eller 

social kompetens. Studien ifrågasätter dock om det som i studien framställs vara sätt att 

komma till rätta med organisationernas kompetensbrist (sakkunskap erhållen genom 

utbildning och/eller erfarenhet) verkligen skulle leda till önskad effekt då även utbildning och 

erfarenhet beror av individens kognitiva förmåga och förmåga att lära (Schmidt & Hunter 

2004; Borman, et al, 1997; Heckman et al, 2004) och anställning beror av organisationernas 

villighet att rekrytera.   
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DISKUSSION 

 

Undersökningens resultat 

I inledningen av studien antogs att människan har möjlighet att aktivt uttrycka sig på ett sätt 

som är fördelaktigt för sig själv och sina behov men under studiens gång har denna inställning 

kommit att ifrågasättas, mycket på grund av att de sanningsanspråk som förs fram är så 

ensidiga. Det kanske inte är så enkelt, att de som aktivt förespråkar det som är fördelaktigt för 

dem själva är fria från rådande diskurs. Anledningen till att de har möjlighet att aktivt 

förespråka en synbart fördelaktig diskurs är kanske att de varit diskursen trogen sedan lång tid 

tillbaka och därför förvärvat en position som för rådande diskurs framåt. Men om det är så att 

artikulationer måsta vara diskursen trogen hur skulle det då vara möjligt för denna studie att 

använda diskursen för att föra fram sina beskrivningar. Rimligtvis borde svaret bli att alla har 

en möjlighet att använda diskurser för att strategiskt framställa sig själva och världen på ett 

visst sätt men att alla inte väljer att göra det. Vidare är det också tyvärr så att inte alla röster 

gör sig hörda, då det, vilket även min studie påvisar, företrädesvis är VD.ar, ekonomer, 

uppsatta politiker och liknande som det lyssnas på och refereras till, trots att det inte per 

definition gör förklaringarna mera sanna (Carson, 2000) 

 

Studiens kunskapsbidrag består av att det råder diskrepans mellan kunskapsöversiktens och 

empirins framställningar av kompetens och att organisationernas kompetenskrav därför inte 

anses vara ändamålsenliga, framför allt inte kravet på erfarenhet då de anställdas erfarenhet 

inte har med organisationernas produktivitet att göra, annat än om den är kopplad till en 

förmåga att lära och att utvecklas (Schmidt & Hunter, 1998, 2004). Resultatet bidrar vidare 

med en insikt i att utvecklingen av arbetsmarknaden riskerar att få som konsekvens att 

maktbalans förskjuts till arbetsgivarens fördel, detta bland annat eftersom empirin bekräftar 

att anställning håller på att utvecklas till en skyldighet istället för en rättighet och att ansvaret 

för kompetensbristen ska åligga samhället. Två scenarier som forskningsgenomgången 

framställer som potentiellt skadliga (Boden & Nedeva, 2010; Fleetwood, 2007; Doogan, 

2011). Kunskapsbidraget är vidare att Position As artikuleringar; att kompetensbristen beror 

på erfarenhetsbrist och att samhället ska ansvara för tillkomsten av arbetslivserfarenhet, 

riskerar att befästas som objektiva sanningar då positionens artikulationer utgör diskursens 

nodalpunkt (Laclau & Mouffe, 1985). En utveckling som precis som Glen (2004) är inne på 

riskerar att exkludera onödigt många människor på orätta grunder trots den allmänna 
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uppfattning att arbetsmarknaden är en rationell marknad som ensidigt styrs av utbud och 

efterfrågan (Altvater, 1993; Clegg et al, 2005/2007).  

 

Undersökningens metod 

Utgångspunkten är att trovärdig kunskap kan säkerställas genom kritik och då inte bara av 

sådan kunskap som är osäker utan av all kunskap, framförallt sådan som tas för objektiv, och 

att det är alla människors ansvar att göra detta. Frågan är bara om människor i allmänhet 

ifrågasätter kunskap och i så fall hur. Räcker det att bara tänka att detta kanske inte är sant 

eller logiskt eller krävs det någonting ytterligare för att säkerställa denna troliga kunskap. 

 

Diskursanalysen som angreppssätt visar sig vara relativt komplicerat att använda, åtminstone 

för mig som är ny på området, eftersom dess tillvägagångssätt inte är klart uppdelad i teori 

och metod. Följaktligen har det under studiens gång varit svårt att veta hur de 

diskursanalytiska verktygen ska brukas. Även om friheten till tolkning på grund av detta 

också varit i stort sett oändlig har det ställt till problem dels i form av stor osäkerhet men även 

av att ta omfattande tid till sitt förfogande. Diskursanalysen och dess metod kom dock att 

förstås som ett sätt att avslöja försanthållanden och den skiljer sig därför till viss del från 

traditionella metoders mål, att alstra kunskap ur empiri och är istället, enligt mitt sätt att se 

det, snarare ett sätt att se på verkligheten eller bedöma kunskap. För mig har det därför också 

varit viktigt att ha i åtanke att empiri inte består av definitiva sanningar om verkligheten utan 

av framställningar av försanthållande sett ur olika specifika perspektiv. Utifrån detta har 

empirin använts som en källa ur vilken informationen om det försanthållna, underlaget till 

analysen, hämtas. En analys som varit det medel med vilket förståelse för hur den studerade 

diskursen fungerar och utvecklas skapats, och inte ett medel för att verifiera ett förväntat 

resultat. 

 

Då utgångspunkten är att forskare aldrig kan friställa sig från den empiri som förmedlas har 

empiri och analys presenterats tillsammans, om än på ett strukturerat sätt utifrån de kategorier 

som empirin själv gav upphov till. För ordningens skull har inte heller uteslutits någon empiri 

som är motsägande utan dessa har accepterats som en del i diskursens periferi och 

åskådliggjorts, både i den löpande texten och i tabell 2, trots att det primära med studien var 

att urskilja det gemensamma, det som utgör nodalpunkter.  Utgångspunkterna har även haft 

konsekvenser för forskningens resultat, då resultatet baseras på perspektivberoende 
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konstruktioner av verkligheten och därför aldrig kan påstås presentera en sann bild av 

verklighet. I studien används dock empirin som utgångspunkt för konstruktionerna, då det 

måste finnas något att utgå från när det nya konstrueras, sen upplåts till andra att avgöra 

konstruktionernas sanningshalt då de konstruktioner som ges i denna studie inte gör anspråk 

på att vara mer sanna än de konstruktioner som ifrågasätts, bara alternativa. 

 

Framtida studier 

Framtida studier skulle kunna rikta in sig på att ta reda på hur samhällsdialogens olika 

förklaringer tas emot av budskapens mottagare, vad det är mottagarna tar till sig och varför 

och hur de bedömer förklaringarnas sanningsanspråk. Studiens empiri utgjordes av 

dagstidningar med högt anseende när det kommer till sanningsanspråk, och en ytterligare 

forskningsingång vore att ta reda på om folk i allmänhet ställer det kravet på den information 

som de läser och därför riskerar att ta till sig som objektiv. Vidare föreslås att det skulle kunna 

vara värdefullt att studera erfarenhetens betydelse lite närmare, framför allt för att råda klarhet 

i varför organisationerna gjort erfarenhet till det i särklass största hindret för arbetssökande att 

forcera och tillskrivit erfarenhet status att dela in kompetens i rätt- respektive fel- kompetens.  
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BILAGA 1 

 

Tabell 1, 19 olika selektionsverktyg och deras prediktiva validitet på övergripande jobbprestation enligt Schmidt 

och Hunters meta-analys (1998:265)  

    

Standardized regression 

weights 

Personal measures Validity ® 

Gain in 

validity 

from 

adding 

supplement 

% increase 

in validity GMA Supplement 

GMA (general mental ability) tests .51 

    Work sample test .54 .12 24 % .36 .41 

Integrity tests .41 .14 27 % .51 .41 

Conscientiousness tests .31 .09 18 % .51 .31 

Structured employment inteviews .51 .12 24 % .39 .39 

Unstructured employment interviews .38 .04 8 % .43 .22 

Job knowledge tests .48 .07 14 % .36 .31 

Job tryout procedures .44 .07 14 % .40 .20 

Peer ratings .49 .07 14 % .35 .31 

T & E behavioral consistency method .45 .07 14 % .39 .31 

Reference checks .26 .06 12 % .51 .26 

Job experience (years) .18 .03 6 % .51 .18 

Biographical data measures .35 .01 2 % .45 .13 

Assessment centers .37 .02 4 % .43 .15 

T & E point method .11 .01 2 % .39 .29 

Years of education .10 .01 2 % .51 .10 

Interests .10 .01 2 % .51 .10 

Graphology .02 .00 0 % .51 .02 

Age - .01 .00 0 % .51 - .01 

 

Not. Från” The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical 

Implications of 85 Years of Research Findings” av Schmidt och Hunter, 1998. Psychological Bullentin, Vol. 

124, No. 2, p. 265. Copyright American Psychological Association, Inc. reproducerad med tillstånd enligt punkt 

tre i: APA Copyright and permissions information. 
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BILAGA 2 

 

Tabell 4, Förklaring av; Rätt kompetens, Tidning och Avdelning samt Artikelrubrik 

”Rätt" kompetens Tidning & Avd. Rubrik 

Erfarenhet 

DN Näringsliv Svenskt Näringsliv: Återhämtningen fortsätter 

SvD Debatt Politikernas syn på ungdomar är oroväckande 

 

Erfarenhet & Utbildning DN Ledare Sluta fega om jobben 

 

Utbildning 

 

DN Näringsliv Brist på kompetens ger problem 

SvD Näringsliv Nya grepp ska ge fler jobb 

 

Utbildning & annan 

odefinierad Kompetens SvD Ledare Brist på både jobb och arbetskraft 

 

Utbildning & 

arbetsplatsförlagd 

Utbildning 

 

DN Debatt "Vi behöver en ny kapitalism som är mer ansvarstagande" 

DN Debatt "Vi vill ge 1 200 unga chansen till ett jobb" 

DN Debatt "Människor har ett eget ansvar för att bli anställningsbara" 

DN Debatt "Vi är beredda att sänka bolagsskatten till hösten" 

 

Utbildning & 

Kompetensutveckling 

 

SvD Debatt It-branschen måste ta sitt ansvar för kompetensbristen 

SvD Debatt Utan löneökningar blir krisen värre 

SvD Näringsliv Kraven ökar på arbetsgivarna 

SvD Näringsliv Så jobbar företagen för att behålla nyckelpersonal 

SvD Näringsliv Företag har dålig koll på kompetensen 
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