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Den följande texten har tillkommit i anslutning till
det av Humanistisk~samhällsvetenskapliga forsknings*
rådet finansierade projektet Socialisation och kvali-

fikation. Nu hoppas jag på synpunkter från kritiska
läsare,

varefter texten

skall bearbetas till ett

avsnitt i rapporteringen från projektet.

Merparten av innehållet har redan tryckts i olika
sammanhang*, men vissa frågor har jag nu försökt
behandla mer precist, mindre refererande och mer
koncist och syntetiserande.

Ett syfte är att mejsla

ut en begreppsapparat som är både precis och generell
nog för att duga i samband med jämförelser mellan
olika typer av kvalifikationsundersökningar (inklusive
sådana som gäller möjligheter för utbildningssektorn

att påverka arbetslivet**). Ett annat syfte med den
följande diskussionen av kvalifikationsforskningen är

att begripa vad forskarna på området faktiskt gör.
Det är inte så lätt

som det låter.

* Ärbetsliv och utbildning nr 8

(1981), nr 16

(1982);

Forskning om utbildning'nrï21980, nr 4 1980;
Skola-Arbetsliv.SÖ,^Fobyfån 1981;

Economic and Industrial Democracy, Vol 2

.

(1981)

No 2;

Empirisk kvalifikationsforskning, UHÄﬂrapport 1981:7;
mm, samt rapporter från Forskningsgruppen för
läroplansteori och kulturreproduktion.
'kit

I ett bidrag till en skrift, Kan utbildning förändra
arbetslivet?,

som TCO skall ge ut hösten

1983,

försöker

_jaq.med utgångspunkt i problemformuleringarna i den'
följande texten resonera om möjligheterna att påverka
arbetslivet med hjälp av utbildning.
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OM KVALIFIKÅTIONSFORSKNING
1. Kvaïifikatíonsbegreppet .......................

2

2. Kvaïificering för arbetsmarknaden e11er
för arbetsp1atserna? .......................... é

20

. Dekva11ficering? Högrekvaïificering?

Annorïundakva1ífícer1ng? Po1ariseríng? ........ :34

fkvaiifikationsbegreppet

Kvaiifikationsbegreppet används inom både arbetsiivs- och

utbiidningsforskningen och erbjuder möjiigheter att iänka
samman dessa bägge områden.

Inom arbetssocioiogin brukar "kvaiifikationer" avse kunskaper,
färdigheter eiier dispositioner som arbetsiivet kräver av den
anstäiide. Kraven har naturiigtvis samband med utveckiingen
av arbetsorganisation och teknoiogi samt tiiigång och efter-

frågan på arbetskraft m m.

Inom utbiidningsforskningen brukar kvaiificering heit enkeit
beteckna att människor i bi a utbildningsinstitutionerna förbereds
för 1ivet och i synnerhet för arbetsiivet._Kvaiifikationsteorins
anaiysverktyg kan vara ti11 god hjäipimmmn när vi försöker frigöra

oss från en dei förenkiade sientrianuppfattningar om sambanden
me11an utbiidning och arbetsiiv.

» Ti11 de vaniigaste hör nog förestäiiningen att bara man stoppar in i skoian iite grand av något som iigger en varmt om
hjärtat - demokrati, jämstäiidhet, kritiskt tänkande _.. ß

så kommer mer av samma sak att uppträda i arbetsiivet.

Å3
Så resonerar ofta skoipoiitiker,_administratörer och oiika
intressenter, däribiand 1öntagarorganisationerna.

En annan typ av vaniigt förekommande förenkiade förestäiiningar gäiier hur friktionen i övergången skoia/arbetsiiv bör

toikas. Sådana friktioner, som innebär att skoian ger kvaiifikationer som inte stämmer överens med arbetsmarknadens eiier arbetspiatsernas krav, uppfattas ofta antingen som utbiidningsprobiem (som skoian kan råda bot för) e11er som
arbetsiivsprobiem; när det i sjäiva verket är just frik

tionen, med andra ord förhåiiandet meiian utbiidning och arbetsiiv, som är probiemeto

En tredje typ av vanförestäiining år att man ofta tror att
skoian förbereder för de krav som arbetspiatserna ståiier,
även i de faii när den snarare förbereder för arbetsmarknadens
ß.

krav, f

Dessa och andra vanförestäiiningar kan kvaiifikationsforskningen hjäipa oss att komma ur.

mmm-"__wﬂmm--mmwmwmu__"u--m--m-u-ﬂ-nm-I--Iw--m-nwm_-a-mwmn-mu--mwﬂ-__u-wwl-___mwunu--MWMH-m-~_ﬂﬂ_wW--Wmﬁm-m-

v fföijande avsnittet "Kvaiificering för arbetsmark~
naden eiier för arbetspiatserna".

I synnerhet de som är verksamma inom utbiidningssektorn
brukar begära att kvaiifikationsforskningen skaii ge svar

på en bestämd fråga: Hur ser det arbetsiiv ut som väntar våra
eiever? För att rätt bedöma kvaiifikationsforskarnas svar
på den frågan måste vi ta reda på vad dessa faktiskt gör.
Det sägs att Braverman "påvisat" dekvaiificering, att Biau
"påvisatﬁbtfuiﬁuaticnddetta gräsiiga ord som heit enkeit
betyder att kiyftan vidgas meiian okvaiificerad och högt
-kvaiificerad arbetskraft; Kern å Schumanns ord för samma

sak, poiarisering, är mindre

osvenskt), etc - men iika

iitet som andra forskningsresuitat får dessa tas för givna.
De måste toikas. Vi måste ta reda på vad undersökningarna
egentiigen gäiier. Låt oss börja med att granska sjäiva be~
greppet kvaiifikation.

"Kvaiifikation". är det ännu ett osvenskt_och onöd'gt modeord? Biand pedagoger har en viss skepsis förmärkts gentemot

taiet om behovet av kvaiifikationsforskning. Risken finns
förstås att l'kvaiifikation" biir (eiier redan är?) ett mode-

ord. Det brukar inte stå iänge på förrän sådana biir siitna.
och obrukbara, viiket vore synd; sjäivfaiiet kan vi undvara

ordet kvaiifikation, men begrepp för hur utbiidningen för~
WW
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bereder för tiiivaron efter utbiidningen behöver vi nog.

Kvaiifikationsbegreppet

så som det
är ett sådant begrepp,

nyare samhäiisvetenskapiigt
kommit att användas inom
terad utbiidningsforskning.

att
Det har använts för

orienﬂ
gripa

å andra sidan 1i~
sidan utbiidning,
ena
å
meiian
just samband

Med
utanför utbiidningen,
arbetsiivet)
vet (i synnerhet
- kunskaper, fär~
heit enkeit egenskaper
avses
kvaiifikationer
- som människor för”
förhâiiningssätt
dispositioner,
digheter,
i arbets~
och sedan använder
utbiidningen
i
värvar exempeivis
sammanhang.
1ivet eiier i andra
färdigheter"
inte "kunskaper och
duger
varför
faii,
Men i så
enkia ting
Varför märkvärdiggöra
termer?
beprövade
eiier andra
genom att taia

om "kvaiifikationÜ?

man må gärna
av underordnad betydeise;
sagt
som
är
Ordvaiet
för att beeiier ”färdigheter”
“kunskaper"
som
ord
använda
att detta
Det väsentiiga är
teckna kvaiifikationsbegreppet.
tidigare otiiiför att gripa vissa
brukbart
sig
visat
begrepp
har ofta behandsammanhango Pedagoger
uppmärksammade
räckiigt
så att säga “utbiidningsinternt".
1at kunskaper och färdigheter
förvärvat
färdigheter som eieven
U Det mätt av kunskaper och
undervisningssom avslutning på ett
eiier
i
ied
som
mätes
och fär~
specifika kunskaper
finns
kurspianerna
föriopp.ï
kan
viika undervisningen
som måi fram tiii
angivna
digheter

vidare.
eiier bör leda. Och så

När man inom nyare utbiidningsforskning iaborerat med kvaiifikationsbegreppet har perspektivet varit ett annat. "Kvaii-

ficering*I brukar avse det faktiska formandet av individerna,
oavsett dyiika i förväg av iärarna eiier i iäropianerna upp”

stäiida måi. Man studerar inte kvaiifikationer genom att undersöka enbart iniärningsprocessens utfaii. I stäiiet signaierar
ordet "kvalifikation" en reiation framåt i tiden, tiii kun-

skapernas och färdigheternas framtida användning. Detta är
ett från vardagsspråket väibekant språkbruk: Inför en förestående turnering "kvaiar" man; inför en anstäiining eiier antagning ti11 en utbiidning benämnes betyg, examina och tjänsteår l'kvaiifikationer". Svenskans (iiksom tyskans, franskans,
engeiskans) ord kvaiifikation kommer av medeitidsiatinets

quaiificere, att skapa kvaiitet, att ge beskaffenhet åt något

(Qualis. sådan

som o._fagere, göra). Att kvaiificera är aiit-

~ t ex
så att ge en viss kvaiitet_e11er beskaffenhet åt något
åt arbetskraften; inom nyare utbiidningsforskning har "kvaiificering'l oftast avsett formandet av (den biivande)arbetskraff
ten.

Men termen "kvaiifikation" är inget nytt eiier marxistiskt
påfund, om någon trodde det. Den har iänge använts t ex av
industrisocioioger för att beteckna de krav på arbetsstyrkan
som teknoiogin och arbetsorganisationen stäiier. På senare
år har biand andra iöntagarorganisationerna strävat efter
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att vidga sådana resonemang tiii att även omfatta krav som

"iöntagarroiien" innebär, dvs tiii att omfatta kvaiifikationer även för förändring av arbetsiivet, inte bara för anpass~

ning. Inom utbiianingsfonskningen han kvaiifikation niivit
ett begrepp med vars hjäip man försökt fånga in samband meiian
å ena sidan utbiidning, å andra sidan tiiivaron efter utbiidningengçíast med tyngdpunkt i arbetsiivets krav.(PMed "arbets~
iiv" avser jag både arbetsmarknad och arbetspiatser.) Inrikt~
ningen på samband meiian utbiidningssektorn och arbetsiivet
karakteriserar denna kvaiifikationsteoretiska ansats, och det

kan finnas skäi att håiia fast vid att kvaiifikationsteorins
centraia område gäiier sådana kvaiifikationer som förvärvats

i ett sammanhang (t ex inom utbiidningssektorn) och används i
ett annat sammanhang (t ex vid arbetskraftsförsäijningen på
arbetsmarknaden eiier på arbetspiatserna) ~ i annat faii hotar kvaiifikationsbegreppet att suddas ut och fiyta samman
med aii siags sociaiisering, iniärning, påverkan .,.

Det har kanske gått infiation i ordet “kvaiifikationsteori",

Det är nog viiseiedande att iåta ordet beteckna undersökningarna av hur kraven på arbetskraften utveckias i oiika företag,
branscher, sektorer, eiier försöken att empiriskt pröva teserna om dekvaiificering, högre~kva1ificering, rekvaiificering, etc.
Sådana undersökningar bör snarare betecknas beskrivningar av

kvaiifikatöonskrav, medan "kvaiifikationsteorin" rimiigen handiar om reiationer meiian arbetskraft, kapitai, stat, utbiidﬂ
ningssektor, marknad osv. (Inte ens de metodiskt synneriigen

:grund11ga kva11f1kat1onsstud1erna v1d SOFI 1 Gött1n9en

6%

'
zv111 upphovsmännen ka11a "kva11f1kat1onsteor1' ,de f6fedfar att
ta1a om beskr1vn1ngar av kva11f1kat1onsutveck11ng.)

ekonoKva11f1kat1onsteor1n är därmed en de1 av statsteor1n, den

m1ska teor1n osv, medan de nämnda undersökn1ngarna av kva11f1kat1onskrav utgör ett jämföre1sev1s vä1avgränsat emp1r1skt torsk*
(åtm1nn1ngsfä1t. Det kan f1nnas skä1 att göra denna åtsk111nad

stone ana1yt1skt) me11an kva11f1kat1onsteor1 och beskr1vn1ngar
beskr1vav kva11f1kat1onskrav, så att man 1nte förïeds att upphöja
och
n1ngarna t111 något mer genere11t än de är (när Horst Kern

__,-mnøn-m
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.Den mest omfattande stud1en f1nns s1utrapporterad som M1ck1er, 0,

Mohrä W_& Kadr1tzke, U: Produkt1on und Qua11f1kat1on. Ber1cht über
d1e HauPhïud1e 1m Rahmen der Untersuchung von Pïanungsprozessen
För den
1m System der berufï1cher B11dung. Gött1ngen250FI. 1977.
en sammanfatt~
som avskräcks av omfånget, dryga 1300 s1dor, f1nns

n1ng: M1ck1er, Mohr & Kadr1tzke: Produkt1on und Qua11f1kat1on.
E1ne emp1r1sche Untersuchung zur Entw1ck1ung von Qua11f1kat1ons~
Ursachen
anforderungen 1n der 1ndustr1e11en Produkt1on och deren
rerufï1chen
Ber11n: Bundes1nst1tut für Berufsb11dung Ber1chte zur

Bi1aung, Haft 1, 1979.

Michaei Schumann i sin mönsterbiidande RKW~undersökningï Éäfast-

stäiide tendenser tiii dekvaiificering och poiarisering, gåiide
dessa vissa specifika faser av automationsteknoiogins utveckling
'i Förbundsrepubiiken under sextiotaiets mitt; se vidare nästa avmin
snitt). Och omvänt skaﬂman inte föriedas att på de renodiat

_

teoretiska arbetena dra för stora våxiar vad gäiier den empi~
riska kvaiifikationsutveckiingen. Om man inte håiier isär
giltighetsområdena för oiika typer av kva'iifikationsundersöku
ningar biir man förvirrad när man ger sig in på områdetu Oenigheten förefaiier monumentai; somiiga tror på dekvaiificering,

andra på högre-kvalificering, åter andra på rekvaiificering,
för att inte tala om aiia mer intressanta frågor av kvaiita~

tﬁv karaktär.
Om vi nu begränsar oss tiii de empiriska kvaiifikationsunderm
sökningarna, kan dessa gäiia oiika

nivåer som inte bör bian-

das samman: Jag vili föresiå att fyra nivåer skiijs åt:

WWWWm'm'Www-wmwmwww

Kern, H å Schumann, Mt Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein.
Eine Qmpirische Untersuchung über deninfiuss der aktueiien

technischen Entwickiung auf die industrieiie Arbeit und das
Arbeiterbewusdsein. Frankfurt/M: Europäische Veriagsanstait,
nyw
1970. En något förkortad studieutgåva i ett band med ett
_skrivet förord pubiicerades 1977, Frankfurt/M: šuhrkamp Veriagv
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Arbetsïiv

11
i.

Beskrivningar av arbetsorqanisation och teknoiogi

Många s k kvaiifikationsundersökningar är egentiigen besk~
rivningar av arbetsorganisation och teknoiogi, eiier av förändringar i arbetsorganisation och teknoiogi. Det gäiier t ex
"

som regei arbetssocioiogernas undersökningar. Kanske är det
viiseiedande att kaïia sådana undersökningar "kvaiifikationsundersökningar" så iänge de inte behandiar frågan om konsekvenser för kraven på arbetskraftens kvaiifikationer.

2-

Deiexisterar infe

(Bi le r a rbet Se l ai S S i; r U k t U r 9

Ånågon omedeibar koppiing meiian föränd-

ringar i arbetsorganisation och teknoiogi å ena sidan och för*
ändring av kvaiifikationskrav å den andra. Ny teknoiogi kan
innebära att arbetet intensifieras i stäiiet för att kvaiifikationskraven höjs, att givna kvaiifikationer hos arbetskraften

utnyttjas på annat sätt, osv. Vi kan se tydiiga beiägg härför
när det gäiier invandrad okvaiificerad arbetskraft; människor
från turkiska bergsbyar som knappast sett en skoia från insidan
kan sköta ett arbete som man kunde tro skuiie kräva tio år av

intensitetskvaiificering i skoian. Det nakna ekonomiska tvånget
kan tydiigen ersätta utbiidningens kvaiifikationer.

3. Faktisk kvalifikationsstruktur

(ty. Berufsstruktgr, eng.
”Mr-»f

lêlïssfsrs Y
Nästa steg är att undersöka vilka egenskaper
ner)

arbetskraften faktiskt besitter.

(kvalifikatio~

För att beteckna

sambandet mellan den ovannämnda kvalifikationskravstrukturen
och den faktiska kvalifikationsstrukturen förekommer termen

gescbëftigungsstruktgr

(ung."sysselsättningsstruktur")

i

den tyskspråkiga litteraturen och emgloïment structnre i

den engelskspråkiga.

13'”
4,

Kva1ificering

Och återigen nästa steg är studier av kva1ificeringen (för-

värvandet av kvalifikationer) sådan den sker t ex inom utbi1d-»

ningssektorn, dvs ett traditione11t territorium för den peda-

*Må

gogiska

forskningen.

Termino1ogin på området är synner1igen brokig. De begrepp jag
föres1år är inspirerade av den ungerske ekonomen Ferenc (e11er
med tysk namnform: Franz) Jänossy's pionjärarbete från 1966,
vars tyska utgåva Das Ende der Wirtschaftswunder; Erscheinung
und wesen der wirkschaft1ichen Entwick1ung b1ev en grundsten
för den kva1ifikationsteoretiska diskussionen i Förbundsrepub1i-

ken. ¿*: En amérikansk översättning biev tiiigängiig 1971, i
form av ett dubbe1nummer av Easternﬁgurgpgan*Ecgngmigâ."
De tyska och enge1ska termer ovan är hämtade ur dessa bägge ut-

»_____-__w___--____-__um___-___-ﬂ--l-_-l--ﬂ____ç_____-----___-__-_-____.-___-___-___--__-_-u________-__.

*à&“__

Den mest använda utgåvan pub1icerades

Na1n

av_Ver1ag Neue Kritik, Frankfurt am

1969, men den tyska texten cirku1erade redan innan dess

i Förbundsrepub1iken och fick stor betyde1se fär den ekonomi-'
kritiska kva1ifikationsteori som tog form under s1utet av sextiota1et,

f*í

:så

V01 X (1971), No 1-2. White P1ains, N.Y: Internationa1 Arts
and Sciences Press.
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Jánossy fäste i synnerhet uppmärksamheten vid spänningar me1~

ian nivåerna 2 och 39 dvs meiian arbetspiatsstrukturens krav
på arbetskraften och de kvaiifikationer arbetarna är utrustade
med; han iiknade förhåiiandet meiian dessa bägge strukturer
vid förhåiiandet meiian skorna i garderoben hemma hos-en
NW,

famiij och famiijemediemmarnas fötter.

Men också i övrigt

uppmärksammade han, och än mer den föijande kvaiifikationsteoretiska diskussionen, motsättningar meiian nivåer som de
nämnda. Vi har giädje av den diskussionen för att kunna bedöma

vad kvaiifikationsforskarna egentiigen gör, och vad det be~
tyder att någon sägs ha "påvisat" dekvaiificering, bifurkation, segmentering,

professionaiisering .....

Man kan förstås tänka sig andra termer än Janossys. Det är

inte orden utan saken som är viktig: vi11 man förstå vad
kvaiifikationsforskarna gör, måste man vara medveten om att
deras undersökningar täcker ett sektrum av probiemområden,

“m_-_Wmmw-I-_--____mm___.umn-muuu-l'l-Q-nwﬁl-lmmmmm-mm_-nma-___:____n'I-*u-mmuwI-n___"ml-Ita'w_mﬂﬂmlmﬁmwmmuw-m_-m_mmmnuwﬂh-ﬂ

Jánossoy a,a. 1969, s 240 ff; aa 1971, s 233 ff
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från 1. arbetspiatsernas tekonoiogi och arbetsorganisation,

över 2. kraven på arbetsstyrkan och 3. de kvaiifikationer
den faktiskt besitter, tiii 4. kvaiificering som process, dvs
förvårvandet av kvaiifikationer t ex i skoian.

Svenska kvaiifikationsstudier har som regei stannat vid den
första nivån, eiier också har de behandiat den första nivån
(arbetsorganisationen och teknoiogin) samt korreiationer me1~
O

ian å ena sidan data från denna nivå, a andra sidan vissa

variabier såsom arbetstagarnas kön, åider, utbiidning eiier

mer fenomenoiogiska variabier som gåiier t ex arbetstiiifreds~
ståiieise. Bertii Gardeiis studier har hårvidiag varit mönsterbiidande.

Detta siags korreiationsstudier är sjåivfaiiet ovärderiiga,
men det är i Sverige ont om fortsatta mer empiriska studier
av viika siags samband det egentiigen år fråga om, dvs studier
som tar fasta på dyiika statistiska "samband" och försöker gå
vidare tiii sambanden meiian utbiidningssystem,*kvaiificering,
kvaiifikationskrav, arbetsmarknad och arbetsplatseru He'lgem
1
I;

son m fi (1979)F är dock ett intressant svenskt exempei på
en studie som resonerar om skiida metoder att behandia sam;
banden meiian ett par av nivåerna ovan. Jämföreisen gåiier
några av de internationeiit mer kända beskrivningsinstrumen-

ten, bi a kern & Schumanns samt James R Brights instrument
mmm-_wmwﬂm“mmm-wmwﬂmwmﬁw-w-ml-_l-š--uwwlmﬂ-ﬂlwllmumwm-m-___-.__m--g-”_mmcwmww-u-___:_"w-phmm-Mﬂmumw-wmwm-mwmwm--l

Heigeson, Bo m fi: Teknik, kvaiifikation och arbetsorganisabon.
Högskoian i Luieå, Teknisk rapport 1979:10
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för att be skriva mekaniseringsgrad.

(En i Sverige mönster-

biidande s tudie av mekanisering, Bertii Gardeiis avhandiing
Produktion steknik

och arbetsgiadle,

Stockhoim: PA~rådet 1971 ,

utgår från en förenkiad variant av Brights skaia för mekanise-

ringsgrad. ) Heigesson m fi finner att Kern & Schumanns kiassificeringss cheman är jämföreisevis mer inriktade på arbets-

roiiernas struktur och karaktär, dvs kiassificeringen av den
tekniska n ivån är reiativt grov medan kiassificeringen av arbetsuppgif terna (befattningsstrukturen om man så viii) är mer
nyanserad. Brights kiassificering är jämföreisevis mer inrik-

tad på bes krivning av tekonoiogin, de oiika maskinenheterna och
transporte nheterna.

Med det sy fte Heigesson m fi föreiägger sig - de viii finna

en iämpiig metod för beskrivning av mekanisering i samband
med ämnesf ramstäiining vid ett järnverk - uppfattar de inte
de bägge b eskrivningsinstrumenten, Kern & Schumanns å ena
sidan och Brights å den andra, som konkurrerande. Brights
kiassifice ring erbjuder fördeiar när man vi11 studera de
tekniska r amarna för utformningen av en arbetsorganisation
(detta är som bekant ett kunskapsintresse som brukar benämnas “socio tekniskt"; norrmannen Einar Thorsrud är ett vaikänt namn

i sammanhanget)o Kern & Schumanns instrument tiiiﬂ

iäter större precision vid beskrivning av
sjäiva organisationen och arbetsuppgiftefnäß kafaktäf-
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FöraiILanvända den terminoiogi jag föresiagit ovan, stannar
Brights system vid nivå 1, medan Kern & Schumann närmar sig
nivå 2, kvaiifikationskravstrukturen.

Tii] sist en kommentar tiii utbiidningspianeringens intresse
av kvaiifikationsforskningen:

Om vi använder den här föresiagna terminoiogin,.år utbiidnings~

pianeringens må] i förhåiiande tiii arbetsiivet en optimai sysseisättningsstruktur, dvs ett optimait förhåiiande meiian kvaiifiO

kationskravstrukturen a ena sidan och den faktiska kvaiifika~
tionsstrukturen å den andra. Som medei för att nå detta måi,
kan kvaiificeringen utformas så att den står i samkiang med för.; I_ i* ß
spå;

ändringar av kvaiifikationskravstrukturen.¶

man-__m-m-mï--m-mmﬂnu-p wwmm--_m-_-_m__“Inn-___-___-Wmm_I-m-|__m-___-_um--ﬂwm'm--u--a-nm_nm---_~mw_mmmumm_mwmwm

Jfr Dekvaiificeringsprojektet: Kritik av industrisocioidgien.

Köpenhamns universitet, Socioiogisk Institut, Socioidgi nr 6,
1979.
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Dessa formuieringar är genereiia, såtiiivida att begrepps-

apparaten är användbar såväi när man vi11 undersöka hur utbiidningen kan anpassas tiii arbetsiivet som när man viii
undersöka hur utbiidningen kan förändra arbetsiivet (TCOs pri-

mära intresse är det sistnämnda, dvs TCO viii betrakta kvaiifikationskravstrukturen som ett pianeringsmåi).m%&,

Jag har noterat att intressenter med anknytning tiii utbdningspianering, både företrädare för myndigheter och för orga-

nisationer, förväntar sig att kvaiifikationsforskningen skaii
kunna besvara två på varandrajföijande frågor:

För det första: Vad kräver arbetslivet av arbetskraften, nu
och i framtiden?

För det andra: Hur ska utbiidningen inrättas för att svara mot
dessa krav? (aiternativt: för att bidra tiii arbetsiivets förändring? Eiier kanske: för att ungdomar som inte efterfrågas

på arbetsmarknaden ska håiia sig borta från den?)

“__-__m-umnl-ø___”n-lg-n-wnn--IM-l--u-”mmm-Ian'-

mm-m-wmnau-___-_-u-"mwm-n-u-lwmlum- ___:mmm--I'mu--H-mun--ln-"m--I-ann-u-

För övrigt biir, när man når fram tii] nivån för empiriska under~
sökningar, motsättningen meiian anpassning och förnyeise inte så
kontradiktorisk som den kan framstå på programskrivningarnas nivå.

“mm-“hmm-
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Det_är sjäivfaiiet frågor som kan stäiias. Men pianerings---l

intressena tenderar att ta för iätt på en tredje fråga: Hur
förbereder utbiidningen faktiskt för arbetsiivet? Hur siår

t ex "arbetsiivets krav" faktiskt genom i utbiidningssektorn
(om de gör det). I vad mån förmedias dessa krav i institutioneiia sammanhang såsom yrkesråd, avnämarinfiytanden i oii-

ka utredningar, nämnder, referensgrupper, SSA-råd etc? I vad
mån förmedias dessa krav i stäiiet "bakom ryggen" på aktörerna,
via mer struktureiia förändringar av 1önarbetets viiikor, exem~
peivis via förändrarnas förväntningar som via eievernas förväntningar sätter press på skoian och iärarna?

Denna tredje typ av fråga

är såvitt jag kan förstå grundiäggan~

de i samband med kvaiifikationsundersökningar med anspråk på att
behandia samband utbiidning/arbetsiiv. Jag misstänker att vi inte
kommer så värst iångt med att besvara de två förstämnda typerna
av frågor om vi giömmer dentredjea

20
Kvaiificering för arbetsmarknaden eiier för arbetspiatserna'f>

I det föregående avsnittet var min ambition att presentera en
begreppsapparat så genereiit användbar att den duger för jäme

föreiser meiian olika siag av kvaiifikationsteorier och empiriska kvaiifikationsundersökningar, och så genereii att den
duger inte bara för undersökningar av hur utbiidningen bestäms
av arbetsiivet utan även för undersökningar av hur påverkan fiyter
i motsatt riktning.

I detta avsnitt skaii jag snäva in perspektivet tiii ett probiem som har med kvaiifikationskravstrukturen att göra. Jag skaii
föresiå en distinktion meiian arbetsmarknadskrav och arbetspiats-

W

och jag skaii föra ett resonemang om föijande struktufeïiä

princip: Eftersom den enskiide eieven är beroende av att hans
arbetskraft får försäijningsvärde på arbetsmarknaden, kan man

anta att skoian förbereder direkt för arbetsmarknaden men bara
indirekt för arbetspiatserna, Detta förkiarar en dei väibekanta
svårigheter i samband med de aktueiia försöken att "arbetsiivsanknyta" skoian. Distinktionen arbetsmarknadskrav/arbetspiatskrav är också viktig när vi tar stäiining tiii kvaiifikations~

forskningens försök att kartiägga hur utbiidningen förbereder
för arbetsiivet.

_-Iul--I“minimum-nunnan_uuuunwwu-n___-_Ilu~m~m

mm-“-_mmﬁmwﬂﬂHM-wu-m___m_-m--___wmwilllllllnll-ul_“I--l--u-“nll--|-___mlllllllli-Ill-mﬂmwﬁﬂ-I

Detta försiag om disümktionen me11an arbetsmarknadskrav och arbetspiatskrav formuierade jag-ursprungiigen som ett diskussionsiniägg

__.iHFerskninswemwuëbildningMnrw2;1980-
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På senare år har diskussionerna om skoia/arbetsiiv varit många
och vittförgrenade. Från de mest skiida håii har man som iös-

ning på de mest olikartade probiem förespråkat en eiier annan
form av "arbetsiivsanknytning". Enigheten i ord har varit på»I
faiiande, förmodiigen tack vare att man försiktigtvis undvikit
att precisera vad "arbetsiiv" och reiationen skoia/arbetsiiv
egentiigen är i sammanhanget.

Skoifoik, yrkesvägiedare, politiker, pianerare och andra som fun~
derar över samband utbiidning-arbetsiiv önskar ofta svar på frågor
som: Viika krav kommer att möta eieverna på arbetspiatserna? Vad
krävs idag av en sjuksköterska, en biimekaniker, en banktjänste-

man? Vad kommer att krävas i framtiden? Och hur kan skoian förbereda eieverna för dessa krav? Behöver de mer engeiska, andragradsekvationer, specifik yrkesutbiidning, moraiisk fostran? Och, frågar

dessutom somiiga (LO, TCO), hur skaii skoian förbereda för "iön~
tagarroiiens" krav, dvs för möjiigheterna att aktivt påverka och
förändra viiikoren på arbetspiatsen?

Aiia dessa siag av frågor gäiier krav som tiiivaron på arbetspiatsen stäHera För att få svar på frågorna, och därmed bi a
besiutsunderiag för utbiidningspoiitik och utbiidningspianering,
har man prövat metoder som avnämarundersökningar och behovsana1yser: man-sänder t ex enkäter tiii personaichefer, företagsrepresentanter, den högre utbiidningens ämnesrepresentanter och
ber om deras åsikter om vad eieverna bör iära sig i skoian. Eiier

_
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Mac Murray har

,

marknaden, inte arbetspiatserna.

23
Dessa arbetsmarknadskrav ~ med arbetsmarknad avser jag här heit
enkeit den »marknad där arbetskraften köpes och säijes - år som
vi aiia vet något heit annat

än arbetspiatskravenssom gäiier

tiiivaron på arbetspiatserna,~sjä1va arbetsuppgifterna, yrkesutövningen.

Att denna åtskiiinad meiian arbetsmarknadskrav och arbetspiats~
krav är en reaiitet har många människor här i iandet fått er-

fara inpå huden; exempeivis kunniga yrkesarbetare som berövats
sitt arbete i strukturomvandiingen och nu inte får sin arbetskraft såid på arbetsmarknaden, Eiier fråga de fiickor som gått
ut fordonsteknisk iinje - påhejade av frejdiga syofunktionärer
och andra vuxna utan vare sig könsfördomar eiier insikt i ar~
betsmarknadens reaiiteter w och som må vara hur väi iämpade som
heist i förhåiiande tiii arbetspiatsernas krav! De finner ändå
att på arbetsmarknaden efterfrågas inte många biimekaniker, i
synnerhet inte kvinniiga,

I det suddiga begreppet "arbetsiiv" utpiånas den här distinkmI
tionen arbetsmarknadskrav/arbetspiatskrav, med bi a den nämnda
konsekvensen att vi tror oss undersöka arbetspiatskrav, när vi
i sjäiva verket samlar data om arbetsmarknadskrav,

Det är vidare viktigt att stäiia frågan; Vad förbereder (kvaii---I

ficerar) skoian för, för arbetsmarknaden eiier arbetspiatserna?
Vi viii ju gärna att den utöver aiimän medborgarfostran och anﬂ
nat skaii ge en god förberedeise för tiiivaron på arbetspiatserna.

Men mycket tyder på att fö1jande princip gåïïer, under förutsättning av en fungerande konkurrens så att arbetsmarknaden
verk1igen är en "fri" marknad:

Den offentïiga utbiïdningssektorn kvaïificerar direkt för arbetsmarknaden (arbetskraftsförsä1jningen) och bara indirekt
för arbetsp1atserna.

Det är en aiimän formuiering av en struktureii princip som
förstås

måste preciseras och modifieras. (Här behövs empiriska

undersökningar som visar i vad mån och i vi1ka avseenden mark~
nadsmekanismerna och därmed denna princip sätts ur spe1 av
1egitimeringsintressen och professionaiiseringstendenser, aru
betsmarknadens segmentering, sociaipoiitiska åtgärder och tryggm
hets1agarna samt nyare strategier som 1ivs1ång utbiïdning och
företagsför1agd utbiïdning. Det har påpekats%°

att probïemen

kring arbetskraftsförsä1jningen på senare år förskjutits i

och med att många ungdomar har svårt att behå11a arbetet, dvs
att säija sin arbetskraft för en 1ängre tid;)

Ändå tror jag principen år av grundïäggande betydeïse

när vi

resonerar om samband skoïa-arbetsïiv. Samma princip kan uttryckas
*hnﬁt

t ex av Farm “Arbets1iv och utbi1dning för ungdom" i Forskning
om Utbiidning 1980:1, s 16~23.
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så att i varje marknadsekonomi, där konkurrensen fungerar,

träder arbetsmarknaden in meiian den offentiiga utbiidnings"
sektorn och arbetsplatserna:

utbiidning

arbetsmarknad

arbetspiatser

De fiesta skoieiever ~ och inte minst deras föräldrar - är
bekanta med denna struktureiia princip: de är nödsakade att
individueiit skaffa sig kvaiifikationer, såväi betyg och examina som hut och hyfsning och andra informeiia kvaiifikationer,

som gör deras arbetskraft
mot

säijbar på rimiiga viiikor. Däre-

tycks många skoiideoioger ha svårare att uppfatta prin-

cipen.B När man exempeivis bekiagar skoians "isoiering", brukar
man giömma att just denna siags isoiering, nämiigen åtskiiinaden

skola/arbetsplatser, är ofrånkomiig så iänge arbetskraften kva1i~
ficeras och sorteras i skoian, säijes på arbetsmarknaden och
först därefter konsumeras på arbetspiatserna, I individens iiv
träder arbetsmarknaden in meiian skoian och den framtida ti11~

_ varon på en arbetspiats.

I ijuset därav förefaiier åtskiiiiga insiag i diskussionen om
integrering skoia/arbetsiiv, pryo, prao, yrkespraktik osv egendomiigt verkiighetsfrämmande. Skoieievernas arbetspiatsbesök,

praktikperioder och yrkesträning kan kanske se ut som omedeibar
sammankoppiing skoTa/arbetsiiv men är i sjäiva verket primärt
ett ied i eievernas kvaiificeringa Och kvaiificering sker som
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dvsäför arbetsmarknasagt omedeibart för arbetskraftsförsäijningen,
dens krav.

siutsats är att dessa eievers
En nära tiii hands iiggande praktisk
vad de är: ied i underviskontakter med arbetsiivet bör tas för
H och användas som sådana.
ningen, utbiidningen, kvaiificeringen
embryon tiii en kvaii~
Då kan "arbetsiivsanknytningen'I innebära

för såväi arbetskraftsförsäijficering som är en god förberedeise
Paradoxait nog fun~
ningen som verkiigheten på arbetspiatserna.
kan förbinda skoia med arbets*
gerar iiiusionen, att man direkt

tiii arbetsmarknaden, i
piatser och s a s hoppa över reiationen
Om man sänder iväg eieverna
en riktning rakt motsatt den avsedda.
utan att beakta att det
tiii arbetspiatsbesök eiier pryoperioder
ied i kvaiificeringen, biir
'fortfarande är fråga om "skoia", dvs

att iärarna efteråt är
nämiigen den ofta omvittnade konsekvensen
som"gått bort" än att ge
mer angeiägna att ta igen de iektioner
sina nyvunna erfarenheter.
eieverna möjiigheter att bearbeta

om många aiternativpedaMan kan föra ett paraiieiit resonemang
på
gogiska försök. Vid den friviiiiga projektverksamheten
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Brattebergsskoian på öckerö hamnade man i problemet att vissa
eiever väijer att odia fisk och andra att iäsa ett antai time
rmu^matteextra i veckan.¿%f Det är bara ytteriigare ett beiägg

för att skoian primärt kvaiificerar för arbetsmarknaden och
att vissa eiever,.företrädesvis ur gynnade miijöer, bättre än
andra vet att höja värdet av sin arbetskraft inför den stundan---I

de försäijningen. Aiia iiknande försök att "förena teori och
praktik" hamnar i probiem, om vi inte iyckas finna sätt att förhåiia oss tiii de struktureiia betingeiserna för verksamheten i
skoiornaw

Mikael Paime: "Sätta segei - och sedan? Om Brattebergsskoian på

öckerö" i Kritisk utbiidningstidskrift nr 17 (1981) s 40~45.

AÄven andra erfarenheter av utveckiingsarbete i skoian, som innebär
att eieverna ges stor individueii frihet att "väija" studieområden
(t ex Tappströmskoian) pekar i samma riktning.
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Sjäiva uttrycket “arbetsiivsanknytning" anger att skoian är
något annat än "arbetsiiv", viiket på sätt och vis är sant.
Skoian är visseriigen en arbetspiats, men eieverna är inte
underkastade det i vårt samhäiie normaia arbetsiivets, dvs
iönarbetets viiikor. Det biir de inte heiier genom arbetsiivs~

anknytning typ studiebesök, pryo, prao. Däremot, viiket är
intressant, skaffar sig det stora fiertaiet eiever egna erfaren~
heter av det "verkiiga" arbetsiivets viiikor, nämiigen när de

de förstås andra erfarenheter av 1önarbetets viiikor: sådana
som föräidrar och andra förmediar, egna erfarenheter aváiönarbetarfamiijens viiikor - samt ett antai års uppieveiser av hur
iärararbetet fungerar när det är iönarbete. Vidare vistas de dagarna i ända i en institution - skoian - ti11 vars uppgifter hör
att kvaiificera och sortera arbetskraft.

Eniigt Hans Wannberg: Förvärvsarbete vid sidan av studierna. Eieverna på gymnasieskoians 3» och 4~åriqa iinjer (Sö, byrå P1, rapport
1979:6) arbetade vid sjuttiotaiets mitt var tredje

gymnasieeiev

under terminerna och biand dessa uppgick den genomsnittiiga vecko~
arbetstiden ti11 heia 8 timmarn
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Det är ett mysterium att skoian inte tar bättre tiiivara de iäromöjiigheter som aiia dessa erfarenheter sammantagna erbjuder. Det
borde iigga närmare tiii hands än att knyta för stora förhoppningar
tiii mer eiier mindre konstgjorda varianter av "arbetsiivsanknyt-

ning".

IDet var nâgra mer praktiska synpunktero Också

när det gäiier ut-

biidningsforskningen är det nödvändigt att skiija meiian arbetsmarknadskrav och arbetspiatskrav, för att vi ska kunna utveckia

en fruktbärande kvaiifikationsforskning.

_ För detta syfte tror jag att vissa vid första påseende snariika

distinktioner är mindre fruktbara. I Leif Grahms diskussionsöver-

sikt ?Årbetsiivsperspektiv på forskning om utbiidning och arbetsiiv" (som är intressant som sammanfattning av en omfattande diskus»

sien initierad av framför aiit Tco,'UHÄ och FRN) förekommer en af~
skiiinad meiian arbetsmarknadspersperspektiv och arbetsiivsperspek~
tivfiwwDet är en distinktion som ansiuter ti11 gängse gränsdrag-

ningar me11an discipiiner (ekonomer sysslar med arbetsmarknad och
socioioger med arbetsiiv) och meiian makrom och mikroperspektiv.
Man kunde i stäiiet reservera termen "arbetsmarknad" för den marknad där arbetskraften köpes och säijes och iåta försiagsvis "arbetspiatser" beteckna det sammanhang där arbetet utföres sedan arbetskraften vä] är såid. Det är denna distinktion jag hän förespråkar,

UHÄ-rapport 1980z9, s 31 ff
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i

bi a eftersom den kan bidra tiii att kiariägga vad "kvaiifikation" egentiigen är. I den nämnda diskussionsöversikten Grahm (1980)
betecknar "kvaiifikation" ibiand kunskaper och färdigheter som utbiidningen faktiskt förmediar, ibiand arbetsmarknadens krav och
444
(ska

ibiand kraven som utveckiingen på arbetspiatserna stäiier. Det är
exempeivis~ogör1igt att (viiket sker a a sid 61) jämföra aiterna-

tiva hypoteser om kvaiifikationsutveckiingen, när vissa av dessa
(dekvaiificerings- och bifurkationshypoteserna) närmast tycks gäiia
arbetsplatskrav och andra (tröskeihypotesen) otvetydigt gäiier arbetsmarknadskrav.

En väg att empiriskt komma åt arbetsmarknadskravens innebörd och
överskrida den biotta statistiska registreringen är förstås undersökningar av rutiner för hur anstäiiningar faktiskt gär tiii och

viika agenter som har viika krav i samband därmed. En studie av
företagarrepresentanternas formuierade krav vid rekrytering av
tjänstemän visar exempeivis att företagsiedare iiksom personaim

chefer ofta fäster mindre vikt vid forme11a~kvaiifikationer i form
av specifika examina (personaicheferna har ofta sjäiva en brokig
aiimän humanistisk; samhäiisvetenskapiig e d utbiidningsbakgrund).
Däremot anser driftsingenjörer, avdeiningschefer och andra i ar~
betsiedarposition, som ofta utformar befattningsbeskrivningar
och sjäiva har civiiingenjörsexamen, ekonomexamen och iiknande
i botten, att just dessa utbiidningar är ett piusÛ

Bayramogiui Akademikerna och industrin. Socioiogiska institutionen,
Göteborgs universitet, 1976
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När det gäiier rekrytering av okvaiificerad arbetskraft, tyder
samstämmiga vittnesbörd.¥%š på att formeiia kvaiifikationer är
tämiigen betydeïseiösa ~ förutsatt att den sökande har grundskoiekompetens och inte aiitför iågt eiier aiitför högt betygsm
genomsnitt. Förmågan att passa tider och iyda samt aiimän pryd1ighet tycks som regei vara viktigare. Arno Bamme och Eggert
(ti11~
Hoiiing har arbetat mycket med dessa prob1em och i en skiss
att man
sammans med Dagmar Burkardt och Werner Peters) föresiagit
be~
ska studera de formulär som används vid anstäiining eiier vid
företagens
dömning av iäriingar och nyanstäiida för att få fatt i

kvaiifikationskrav. Deras tes är att för företaget är bedömningen
kunskaper
av personiigheten som regei mycket viktigare än enskiida

och färdigheter. Anstäiining sker i två steg: Först grovsortering
eniigt formeiia'kvaiifikationer: utbiidning, arbetsiivserfarenheter,

därefter det siutiiga avgörandet, byggt på personiighetskaraktäe
ristika. Och, ti11fogar Bammë

et ai, även de formeiia kvaiifika-

resuitionerna, t ex skoibetygen, är i sjäiva verket i hög grad

tatet av skoians bedömningar av personiighetskaraktäristikat äfwååﬂ
._-Ö

avnämarna uttrycker,
Det gäller dock att gå bakom Och toika.de krav
och framför aiit
att studera hur anstäiiningar faktiskt går tiii
V
uppsom
kraven
att inte förväxia dessa arbetsmarknadskrav med
stämmer inte aiis
gifterna på arbetspiatsen stäiier. De senare
.....................

T ex betygsprojektet (Sigbrit Frankäwikberg m fi) vid peda-

gogiska institutionemgUmeâ universitet.

Bammë/Burkhardt/H011ing/Peters: Arbeitsanforderungen und Per~
söniichkeit zur Praxis der Personaibeurteiiung, i Mehrwert nr 20,

1979, s 963114
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med nödvändighet överens med de förra. Det är exempeivis sanno1ikt att en krympande arbetsmarknad och/eiier en utbiidnings~
expansion ieder tiii ökande arbetsmarknadskrav (köparens marknad),
samtidigt som den kvaiifikationsnivå som den konkreta arbetsprocessen kräver mycket vä] kan vara oförändrad eiier t o m sjunka.

För femton år sedan räckte det med reaiexamen för att bii banktjänsteman, idag krävs minst treårig gymnasieskoia, samtidigt som

arbetet i vissa avseenden biivit mindre kompiicerat.

Av fiera skäi är det svårt att direkt och entydigt mäta arbetsu
piatsernas kvaiifikationskrav. Forskarna får bemöda sig om att

finna brukbara beskrivningsinstrument och indikatorer; här har
vi en dei att iära av den västttyska metodutveckiingen (mer därom i det föijande). En annan möjiighet är att fokusera förestäiiningarna om kvaiifikationskraven och deras utveckiing, dvs
att göra kunskapssocioiogi av kvaiifikationsforskningen. Ty i

åtskiiiiga sammanhang - om man viii undersöka statiig utbiidningspianering eiier hur arbetsgivarna anstäiier och disponeu
rar arbetskraft - är förestäiiningarna om kvaiifikationskrav av
större betydeise än de "verkiiga" krav som arbetsuppgifterna
stäiier.

Därmed, med frågan om anstäiiningspoiitiken, står vi åter in-

Iför probiem som har med arbetsmarknadskrav men bara indirekt
medarbetspiatskrav att göra.I Jag har här veiat fästa uppmärksamheten vid att denna distinktion brukar förbises, så exempei"

vis i den debatt om arbetets “dekvaiificering" och "degradering"
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som i Sverige inspirerats främst från USA (Harry Braverman).
Sjäiva uttrycken "kvaiificerat arbete" och "dekvaiificerat
arbete" är viiseiedande; det är nog mer ändamåiseniigt att
taia om kvaiificerad arbetskraft (med högt försäijningsvärde,
högutbiidad) och kompiicerat arbete (i motsats tiii enkeit arbete). Att mindre kompiicerat arbete utförs på arbetspiatserna
innebär inte nödvändigtvis att kvaiifikationskraven på arbets~
kraften sänks.I Och det gäiier som sagt att skiija meiian arbets~
marknadskrav och arbetspiatskrav. Här i iandet debatteras nu om
kvaiifikationskraven höjs eiier sänks, och meningarna är deiade.
Men kanske taiar man inte om samma sak? Som Mac Murray gjort mig

uppmärksam på, tycks de som hävdar att kvaiifikationskraven ökar
exempeivis de som förespråkar utbiidning som bot mot arbetsiös»I
heten - intressera sig för arbetsmarknadskraven, dvs viiikoren

för arbetskraftsförsäijningen, medan de

som tvärtemot i Brave~

mans anda driver tesen om sänkta kvaiifikationskrav och arbetets
utarmning

tycks avse arbetspiatskravena

Låt oss nu se närmare på de främsta sbidsfrâgorna vad gäiier kva~
iifikationsutveckiingen.

Dekvaiificering? Högrekvaiificering? Annoriundakvaiificering?
Poiarisering?

och efterhand
Under ioppet av 1970-ta1et har en ganska bred
utveckiats
aiitmer empiriskt inriktad kvaiifikationsforskning
att studera hur
i Västtyskiand. Den som funderar över metoder
kan hämta åt~
kraven på arbetskraftens kvaiifikationer förändras
bland viika den
skiiiig inspiration från dessa undersökningar,
Schumanns redan
mest infiyteiserika var Horst Kerns och Michaei
nämnda pionjärstudie Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein,
ö
som siutrapporterades 1970.

/

/

//"l
/

och med medei från RationaiisierungsKern och Schumann hade,på uppdrag av

nio företag som
kuratorium der Deutschen Wirtschaft,intensivstuderat
efterkrigstiden och som
genomgått stora tekniska förändringar under
produktion (dock enbart
representerade ett brett spektrum av industriei]
bi1-, trävaru~, gias~,
tiiiverkningsindustri, närmare bestämt kemisk,
Undersökningsresuitaten
stå1-, iivsmedeis-, pappers* samt textiiindustri).
dvs en sänkning av kraven
pekade på att en omfattande dekvaiificering,
rum under 1960-ta1et.
på arbetskraftens kvaiifikationsnivå, ägt
Det gäiide

för

minoritet, som
majoriteten bland de arbetande. För en

fortfarande var en iiten minoritet,
. visseriigen ökat i antai men som ändå
Dessa resuitat brukar kaiias
hade däremot kvaiifikationskraven höjts.
Kern/Schumanns dekvaiificeringstesiwæﬁ)poiariseringstes.
.....
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Arbeiterbe”}É”"Kern, Horst & Schumann, Mikaei: Industriearbeit und
Veriagsanstait,1970
Û wusstsein.v Tei] I-II, Frankf/M: Europäische

En förkortad studietgåva i ett band pubiicerades 1977 (Suhrkamp)

'

.

Då detta resuitat biev känt var det överraskande för många.

Inom t ex

amerikansk industrisocioiogi häFSkäde då uppfatt-

ningen att utveckiingen av teknoiogin tvärtom innebar_ökade
kvaiifikationskrav (Harry Bravermans bok om "arbetets degra-

deringﬁäpubiicerades först fyra år efter Kern å Schumanns siut---I
rapporter,) Och fortfarande idag förefaiier samma uppfattning
dominera i östeuropeiskt utbiidningsekonomisk iitteraturv

I samband med den här förändringen av kvaiifikationsnivån

skedde eniigt Kern och Schumann en förändring i viika slag

ev kveiifiketiener som behövdes; det var eamiigen ae kveii~
fikationskrav som hade direkt samband med de konkreta arbetsuppgifterna som sänktes. Andra siag av kvaiifikationer fick
i gengäid ökad betydeise, nämiigen krav om fieXibiiitet, för~
måga att snabbt anpassa sig tiil nya arbetsförhåiianden, för~

måga tiii abstrakt hypotetiskt tänkande, förmåga att observe~
ra förändringar i ett kompiext signaisystem, förmåga att ieva
sig in i kompiexa tekniska sammanhang, personiigt ansvar.

Kernsoch Schumanns undersökning har utsatts för en dei kritik,
främst för att de tenderækïatt betrakta teknikens och arbets~
organisationens utveckiing så att säga som yttersta orsak tiil

ëﬁgraverman, Harry: Labor and Monopoiy Capitai. New York: Monthiy
Review Press, 1974. Sv övers 1977.

Û se
nya kva1ifikationskrav, och inte går därbakom ti11 de ekonomiska
drivkrafterna. Det är en kritik vars berättigande de medgivit i
senare arbeten“ul/f:Inn

Man måste också notera att deras undersökning äger begränsad
räckvidd, b1 a såti11vida att den omfattade enbart ti11verk~
ningsindustrin. Andra tyska kva1ifikationsforskare som stu-

derat samma period och då även den offent1iga sektorn, har
funnit att kva1ifikationskraven där tycks ha ökat i vissa

avseenden: Anne1ore Chaberny och Karen Gottwa1d presenteæöe 1976
'

/
j

:resu1taten av en omfattande empirisk studie av forandringar inom/
0

0

o

I.

.I

0

I

arbetsp1ats- och kva1ifikationsstrukturen i BRD under perioden
1960-70 (dvs ungefär

1?

Se: Kern, Horst& Schumann, Michae1: Der sozia1e Prozess bei

technischen Umste11ungen /en sammanfattning av den nämnda
stora RKW--undersökningen/o Frankf/M 1972; Kern & Schumann:

Zum po1itischen Verha1tenspotentia1e der Årbeiterk1asse,
s 130w160 i K1aus Meschkat & Oskar Negt (Hrsg)t Gese11schaftsstrukturen, Frankf/M: Suhrkamp 1973 /se särsk s 134 ff/; samt

författarnas nya förord ti11 enbandsutgâvan av Industriearbeit
und Arbeiterbewusstsein. Frankf/M: Suhrkamp 1977 /särsk s 12 f/,

den period Kern/Schumann undersökte). Dessa förändringar har
framför a11t inneburit krav om högre kva1ificering, menar
Chaberny/Gottwa1d, som kunde konstatera dekva1ificering enbart
inom vissa

avgränsade yrkesområden, framföra11t yrken orien-

terade mot hantverksproduktion. (Observera dock att undersökm

ningen gä11de sextiota1et, en period av ekonomisk ti11växt och
arbetskraftsknapphet. Chaberny/Gottwa1d gör anmärkningen att
sjuttiota1et, med ekonomisk stagnation, färre gästarbetare osv,
kan ha inneburit ökande tendenser ti11 dekva1ificering.)l

Den västtyska diskussionen kring kva1ifikationsutveck1ingen

har i hög grad gä11t förändringar inom efterkrigstidens arbets~
p1ats- och kva1ifikationsstruktur, i synnerhet inom industrin,

f Chaberny, Anne1ore & Gottwa1d, Karen: Strukture11e Entwick1ungstendenzen im Beschäftigungssystem der Bundesrepub1ik Deutsch1and

ab 1960 unter besonderer Berücksichtigung der Änderung von Tätigkeits- und Anforderungsprofi1en, s 79-159 i Deutscher Bi1dungsrat:
Gutachten und Studien der Bi1dungskommission, Band 57, Stuttgart:
Ernst K1ett Ver1ag, 1976.
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med Kerns och Schumanns stora undersökning som en av de viktigaste
utgångspunkterna. En ensidighet inom de fiesta ansatserna hittiiis är
att de fokuserat intresset tiii det industrieiia arbetet. Men här
kan man skönja förändringar: Forskarna vid SOFI i Göttingen har,
efter fiera betydeisefuiia studier av produktionen och yrkesutbi1d~
ning för produktionen,nu övergått ti11 studier av tjänstesektorn m m,
Den nämnda undersökningen av Chaberny/Gottwaid gäiier-såväi arbete
i produktionen som inom_cirkuiation och offentiig tjänst, och det
är just tack vare detta vidgade perspektiv de kunde motivera den

högrekvaiificeringstes de ianserade, stick i stäv med Kern/Schumanns
resuitat. Visseriigen iakttar Chaberny/Gottwaid - dock inte genereiit,

- dekvaii*
utan främst i fråga om tidigare hantverksprägTad produktion
ficeringstendenser inom deiar av produktionena Samtidigt har dock antaiet i produktionen sysseisatta minskat kraftigt, medan antaiet med
cirkuiationsarbete sysseisatta stagnerat och de statiigt anstäiida
m fi ökat i antai, viiket eniigt Chaberny/Gottwaid tiiisammans med
b] a förändringar av yrkesstrukturen tyder på en totaisamhäiieiig
höjning av arbetspiatsernas och arbetskraftens kvaiifikationsnivå.

En forskargrupp som sedan ett drygt decennium envetet hävdat en
högrekvaiificeringstes ~ häri är de tämiigen ensamma biandvväst~
“WR

tyska marxister - är Projektgruppe Automation.und Quaiifikation

vid Freie Universität i Beriin, Me11an dem och den forskning i
"mm

Frigga Hang och hennes medarbetare i Projektgruppe Automation
und Quaiifikation har sedan sjuttiotaiets början pubiicerat en

rad voiymer; utgivna av Argument-Veriag, Beriin, samt åtskiiiiga

Wäro1<1ar_

i
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föriängningen av Kern å Schumanns studie som utförts vid SOFI
i Göttingen (där för övrigt samme Michaei Schumann är den ene
av de vetenskapiiga iedarna) har en djupgående antagonism utAutomation und
och Projektsgruppe
Quaiifikation har efterhand framträtt som två poier som satt
veckiats. SOFI~forskarna

sin prägei på debatteno De förra anser sig ha konstaterat de-

kvaiificeringstendenser medan Projektgruppe Automation und
Quaiifikation envist håiier fast vid sin högrekvaiificeringstes; sjäiv har jag dock svårt att acceptera den sistnämnda

gruppens iättfärdiga förhåiiande tiii sin empiri; efter deras
första iniägg i denna debatt och ett otai teoretiska iniägg
från deras sida föijde först häromåret, efter 10 (tio) år,
deras första voiym med empiriska data.

Biand dem som hävdat en "annoriundakvaiificeringstes" är den
redan nämnde ungerske ekonomen Ferenc Jånossy den mest kände.

Han menade att fiaskhaisen för fortsatt ekonomisk utveckiing,
sedan en "typisk" rekonstruktionsperiod är tiii ända, består i
att arbetskraften har fei siags kvaiifikationer - inte för iåga,
men feiaktiga. Det är inte "högre" utan en "annoriunda“ kvaiificering som krävs. Därför krävs reformer ing av utbiidningen.
LJ

Hur det förhåiier sig med dekvaiificering, högrekvaiificering,

annoriundakvaiificering, går ej att besvara genereiit. Som jag

försökt exempiifiera, måste man skiija meiian oiika branscher
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och befattningsnivåer, offentiig sektor måste skiijas från tiiiverkningsindustri, etc. Vad man mer aiimänt kan säga är bi a en
iakttageise som redan Marx gjorde och som återfinns i nutida ame'
rikansk diskussion: När en

teknisk innovation införs krävs tiii

att börja med tämiigen kvaiificerad arbetskraft för att hantera
denna, Men efter hand skiijs vissa funktioner ut (arbetsiedning,
programmering et» medan merparten av den arbetskraft som tas i
anspråk för processen ifråga kan kiara av den med aiit mindre av
kvaiifikationer, i takt med att arbetet automatiseras, program
utarbetas, rutiner skapas, Detta är bara en tumregei, men en täm~

iigen påiitiig, åtminstone fram tiii den punkt när mikroproces~
sorer och robotar tar över så mycket av arbetet att bara tämiigen

avancerade moment biir kvar - viiket dock inträffar mindre ofta

än många förestäiier sig; Heigesson m fi (a a 1979) citerar
James R Brights tänkvärda fråga: "Oii refineries are often cited

as highiy automatic piants in which a handfu] of technioans runs
the piant. Why, then, are there so many cars in the parking iot?"

Ungefär så här ser aiitså ett typiskt samband meiian tid och kvaiifikationskrav ut:

kvaiifikaﬂ
tionskrav

Å.

teknisk innovation

tid

ï,,4,1,,.
Om vi tar med i beräkningen att ständigt nya innovationer kommer

tili får vi föijande biid:

_: ~_. _. _ ,.

._ W_. _

Därmed uppiöses frågan om dekvaiificering/högrekvaiificering i
ett fiertaï deifrågor. För en enskiid individ behöver inte iivs1ivsioppet innebära dekvaiificering, även om denna tendens tiii
dekvaiificering ständigt sätter in varje enskiid arbetsprocess.
Individen kan nämiigeneﬁäæn"hand mycket väi avancera tiii andra,
mer kompiicerade arbetsuppgifter, medan nyanstäiida piaceras på
de mindre kompiicerade.(Man kan f ö observera den nämnda mekanismen spegiad i de svenska tjänstemännens förhand'ïingsrutinerÜ
De ser tiii att försäkra sig om ett “statistiskt åiders~ och

kvaiifikationstiiiägg", som det kaiias i avtaisförhandiingarnaa
Utan detta tiiiägg skuiie tjänstemännens iöner automatiskt sjune

ka med någon eiier några promiiie om året.)
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Man måste a11tså sk11ja me11an a ena s1dan frågan om he1a arbetsO

styrkor, t ex 1nomf¶1bransch, l'de-kva11f1ceras" genomsn1tt11gt, å

andra s1dan frågan om hur de ensk11da 1nd1v1dernas arbetsuppg1fnyanstäïïda högutbranscher sätter man
1n
v1ssa
¿\ÜK
b11dade månn1skor på de mer kva11f1cerade arbetsuppgifterna, 1
*\'t ._
ter förändras: 1

andra 1nte (graf1kerna på Dagens Nyheter är ett

svenskt
uppmärksammat

exempeï på en yrkesgrupp som under 1ång t1d och med oortodoxa
metoder'yckats motverka den ådekvaï1f1cer1ng" som 1nnebär att
andra yrkesgrupper tar hand om nya och mer komp11cerade arbetsmoment.)

Det f1nns f1er möj11gheter att undersöka dekva11f1cer1ngens 1nne:ﬂp
börd. V1d soc1oïog1ska 1nst1tut1onen, Köpenhamns un1vers1tet, har

Kurt Aagaard N1eïsen och Dekva]1f1cer1ngsprojektet 1 många sammanhang p1äderat för att dekva11f1cer1ng bör anaïyseras som en tendens,
oupp1ös11gt förbunden med den kap1ta11st1ska produkt1onsprocessens

1og1k. Det fakt1ska dekva11f1cer1ngen kan v1sser11gen bromsas e1-

1er motverkas av många faktorer, men som tendens ex1sterar dekva~
11f1cer1ngen ändå "under ytan", beroende på kap1ta1ets permanenta
behov av att använda b1111gast möj11ga arbetskraft,

En extrem emp1r1sk dekva11f1cer1ngstes, 1 st11 med den_som sa11g
Braverman Ianserade, förefa11er dock knappast håïïbar.

1

\¿
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Sammanfaüningsvis: Vi behöver begrepp för hur utbiidning förbereder
för iivet, bi a för arbetsiivet. 'Kvaiifikation' är ett sådant
begrepp.

Detianvänds i många betydeiser

och i vitt skiida empiriska

forskningssammanhang. Iniedningsvis föresiog jag,inspirerad_
av ferenc Janossy, en åtskiiinad meiian fyra nivåer

som

deempiriska kvaiifikationsundersökningar kan gäiia. Ett syfte
var att utmejsia en begreppsapparat,'tiiiräckiigtI

precis och tiiiräckiigt genereii för att duga i samband med
oiika typer av kvaiifikationsundersökningar med skiida objekt,
och antingen dessa undersökningar gäiier de krav på arbetskraften som arbetsmarknaden stäiier, de krav på arbetskraften
som förhåiiandena på arbetspiatserna stäiier, e11er de krav

om att utbiidningen skaii bidra tiii arbetsiivets förändring

isom bi a iöntagarorganisationerna formuieratïEñfungerandeI

íbegreppsapparat krävs föratt vi skaii kunna jämföra oiika
undersökningar och på så sätt urskiijaimönster medstörre
räckvidd än dem som enskiida detaijbeskrivningar kan avtäcka.

Tiii sist diskuteradajag några aktueiia stridsfrågor i samband
med toikningen av kvaiifikationsforskningens resuitat. För att
ha någon giädje av kvaiifikationsforskningens metoder och resuitat,I

h
måste vi vara medvetna om begränsningarna hosàdégánmæ" Man kaﬁ
aidrigivöersöka aiit på en gång. Den kvaiifikationsforskning jag

här refererat tiii bygger på ett oftast outtaiat antagande,
nämligen antagandet att sambanden utbiidning/arbetsiiv kan förstås

H
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i termer av att utbiidningssektoon genom att forma (den biivande)

arbetskraften påverkar betingeiserna för arbetsiivet, och omvänt
att det i arbetsiivet (på arbetsmarknaden, på arbetspiatserna eiier
av arbetskraftsköparnas och iönarbetarnas organiserade intressen)
reses krav som påverkar utbiidningssektorn.

Såvitt jag kan förstå

-

och kva1ifikationsforskningens resuitat

erbjuder övertygande exempei härpå

-

är dessa antaganden rimiiga,

- särskiit i samband med mer yrkesinriktad utbiidning. Men det existerar
I

sjäivfaiiet också

andra typer av samband meiian utbiidning och

arbetsliv, Wïkainte iåter sig reduceras ti11 att den ena tjänar
det andra eiier omvänt.Därför kan kvaiifikationsforskningen inte
ge några heitäckande beskrivningar av sambanden utbiidning/
arbetsiiv, och bara deiförkiaringar tiii varför dessa samband
gestaitar sig som de gör.

Men det är inte iiia så.

