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Förord 

Boken "Professionaliseringsfällan" från Forum för vuxenutbildnings
debatt speglar en del av den aktuella diskussionen om arbetsmarkna
dens och arbetslivets utveckling. Bokens syfte är att utifrån svensk 
och internationell forskning ge en översikt och introduktion till om
rådet vuxenutbildning, professionalisering och polarisering. Den ide
mässiga bakgrunden till forskningsöversikten kan sökas i ord som 
arbetsdelning, specialisering, professionalisering och modern profes
sionell kompetens. Det är en angelägenhet för samhället i stort och 
för varje sektor, bransch eller yrkesområde att en så god yrkeskun
skap som möjligt utvecklas. Samtidigt är det viktigt att värna om den 
gemensamma kunskapskärnan så att specialisering och arbetsdelning 
inte kan leda till kunskapsmonopoL I en situation som blir alltmer 
kunskapsintensiv är det viktigt att analysera förutsättningarna för en 
balanserad kunskapsutveckling i samhälle och yrkesliv. 

Det är vår förhoppning att den här presenterade boken skall kunna 
utgöra ett steg i den riktningen. Vi är samtidigt medvetna om att det 
är en svår uppgift. Inom forskningen är det nödvändigt med en pre
cisering av begrepp som professionell kompetens, yrkeskunnande, 
arbetsdelning, men det behövs också nya begrepp för att beskriva för
ändringar i riktning mot en mer sammansatt och månsidigt använd
bar kompetens; en kunskapshelning i stället för en kunskapsdelning. 
En minst lika viktig uppgift är - utan att göra avkall på den teore
tiska analysens innehåll och djup - att föra ut tankar om professiona
lisering och polarisering till grupper utanför forskarsamhället. Både 
den teoretiska analysen och dess vidareförmedling utgör en stor ut
maning, där Forum V tillsammans med andra berörda även i fortsätt
ningen behöver göra insatser. 

Från Forum V: s sida vill vi avslutningsvis tacka Bengt Abrahams
son, Donald Broady och Lena Hellblom, som aktivt medverkat i bo
kens tillkomst. Donald Broady har redigerat uppsatserna och även 
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sammanfattat diskussionen från seminariet om professionalisering och 
polarisering, vilket utgjort en grund för bokens tillkomst. Utgiv
ningen i bokform har möjliggjorts genom välvilliga stöd från SÖ, 
UHÄ och Arbetslivscentrum. 

Stockholm i januari 1986 

Kenneth Abrahamsson 
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UNO WESTERLUND 

Professionalisering och 
polarisering 

* 

Professionalisering är ett nödvändigt inslag i ett modernt 
samhälle med arbetsdelning och specialisering både i närings
liv och förvaltning. Samtidigt får specialiseringen och kun
skapsdelningen inte gå så långt att det bildas kunskaps
monopol eller skapas klyftor mellan olika grupper i samhäl
let. Begreppsparet professionalisering och polarisering bely
ser därför en strategisk fråga både ur facklig och samhälle
lig utgångspunkt. Det handlar inte bara om individens ut
vecklingsmöjligheter eller olika yrkesgruppers. ställning i ar
betsliv och samhälle. Det är också en fråga som berör kun
skapsutvecklingen i samhället och därmed demokratins vill
kor. 

Uno Westerlund, TCO ger ett antal argument för att 
stödja professionalisering, men varnar samtidigt för profes
sionaliseringsfällan, med inslag av kunskapsrnonopol, seg
mentering på arbetsmarknaden och oöverstigliga kornpe
tensgränser. Här kan vi skönja nackdelar när det gäller sarn
verkan både inom en arbetsorganisation och i samhället i 
stort. Avslutningsvis tar Westerlund upp behovet av att 
med fördelningspolitiska motiv styra vuxenutbildning och 
personalutbildning på ett sådant sätt att professionaliserings
fällan undviks. Det är angeläget med utredningsinsatser och 
forskning om personalutbildning och allmän vuxenutbild
ning. De problem som speglas i denna inledning ges en för
djupad behandling i skilda bidrag i boken. 

* 
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